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V priebehu pár dní nás 
opustili naši rodičia, starí

rodičia, prarodičia.
Nevedeli bez seba žiť, 

nevedeli byť 
jeden bez druhého. 

Viac ako 61 rokov žili 
v harmonickom manželstve

jeden vedľa druhého. 
Deň čo deň, bok po boku. 

Ich životným bohatstvom bola 
RODINA, ktorú nadovšetko milovali.

Pre ich rodinu boli bohatstvom ONI. 
A preto ostal po nich žiaľ, smútok a prázdne miesto, 

ktoré sa nedá ničím nahradiť. 
A preto neprejde jediná chvíľa, aby sme na nich nemysleli. 

I preto sa nedá napísať, ako veľmi nám chýbajú.
Dňa 17. mája 2014 nás vo veku 85 rokov opustil 

JÁN HRIECHJÁN HRIECH
Dňa 21. mája 2014 nás vo veku 79 rokov opustila 

MÁRIA HRIECHOVÁ.MÁRIA HRIECHOVÁ.
S láskou, s nesmiernou vďakou a s hlbokým žiaľom dcéry
Valéria, Mária a Erika s rodinami a synovia Ján a Atila

s rodinami, 12 vnúčeniec a 6 pravnúčat.

Nevieme, ako budeme
bez Vás ďalej žiť...
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Kým na pódium prišli prví účin−
kujúci, vzal si slovo starosta Štefan
Paholík, ktorý ešte raz ženám po−
ďakoval za to, že si dobre plnia svo−
je materské povinnosti. Vyzdvihol
úlohu matky  v rodine ako neoce−
niteľnú a nenahraditeľnú z pohľa−
du dobrého fungovania rodiny.
Spomenul aj to, že mnohé matky sa
popri práci v zamestnaní svedomi−
to starajú o svoje rodiny; rozdávajú
svoju lásku, učia deti spoznávať
svet a dávať im svojou prácou dob−
rý príklad do života. Všetkým spo−
ločne zaželal veľa zdravia, úspe−
chov a príjemný zážitok z progra−
mu. 
Štefan Paholík: "Ako ďalší darček

pre matky sme im pripravili kul−
túrny program. Postupne na pódi−
um prišli najprv deti zo sklabinskej
školy, ktoré bývajú v Novej Vsi.
Tieto pod vedením svojej riaditeľky
školy Mgr. Márie Pavlovovej poteši−
li svoje mamičky nacvičeným pás−
mom básní a piesní. Po deťoch vy−
stúpili na pódium tri dámy zo sku−
piny Harmony pod vedením Beaty
Kováčikovej. Ich vystúpenie sa stre−
tlo s veľmi pozitívnym ohlasom; že−
nám sa vystúpenie veľmi páčilo, bo−
li spokojné a veru aj dojaté po vy−
počutí pekných piesní a vystupujú−
cim sa poďakovali srdečným po−
tleskom,"  hodnotí vystúpenie účin−
kujúcich a Deň matiek starosta.    

V Novej Vsi majú za sebou ďalšiu
peknú akciu a hoci je to neveľká o−
bec, podujatie pre matky nie je po−
slednou akciou v tomto roku.
Starosta s poslancami obecného za−
stupiteľstva sa snaží aj cez kultúrne
a spoločenské podujatia upevňovať
a podporovať dobré susedské vzťa−
hy v obci.                                  − j k − 

(Dokončenie zo str. 2)

Manželia Paula a Ján
Hrončekovci: "Až nám srdce
stislo, keď sme videli tú ľaho−
stajnosť. Veď dopestovať takéto
ruže vôbec nie je jednoduché.
Robíme to preto, aby sme poteši−
li ich vôňou aj krásou aj iných
a niekto nám naše snaženie
takto zdevastuje. Nasadili sme
asi zo dvadsať koreňov ruží,
ktorých hodnota je od 12 − 20 eu−
ro za kus, lebo tie pôvodné − ru−
žové nám zničil ťažký mecha−
nizmus. Keď sme tam mali na−
sadenú trávu − majitelia psov si
ju mýlili s miestom na "venče−
nie" svojich miláčikov. Ich "pro−
dukty" sme museli za nimi od−
pratávať my." 
Ku problémom, ktorý majú su−
sedia, sa pridala aj pani
Pavlína Šišková: "Snažíme sa,
aby naša ulica zostala aj naďa−
lej ružovou, ako bola a vidíte,
nielen škodcovia a počasie, ale
sami ľudia si zničíme toľkú
nádheru." 
Veruže majú obyvatelia (a to je

väčšina z nich už v "rokoch")
pred svojimi rodinných doma−
mi a bytovkami pekne uprave−
né predzáhradky. S dobrým  ú−
myslom rozdávať radosť nevá−
hali Hrončekovci a vysadili aj
vzácne odrody ruží. Ján
Hronček: "Pozrite, aké krásne
kvety má odroda Jiřina
Bohdalová. Veď takú krásu
sme si nechceli nechať pre seba,

ale podeliť sa o ňu. Investovali
sme do kúpy sadeníc, ako aj do
času, kedy sa im venujeme.
Veľmi by sme ocenili, ak by aj
mesto zohľadnilo náš dobrý ú−
mysel. Napríklad úľavou na
niektorých daniach, po tom, ke−
by sme sa preukázali, že sme
nakúpili a vysadili pred svoje
domy kvety a kríky. Stalo sa
nám, že po tom, ako sa niektorí
sami obslúžili našimi kvetmi,
povedali − veď aj tak vám to

chodia okopávať aktivační pra−
covníci a nakoniec, to sú mest−
ské ruže. To však vôbec pravda
nie je, žiadni aktivační pracov−
níci na našu ulicu nechodia.
Hoci by ich pomoc najmä starší
obyvatelia určite ocenili." 

Ku tomuto prianiu pridali aj
ďalšie a to, aby si ich predzá−
hradky nemýlili s kvetinárstva−
mi, kde sa platí "vatikánskou"
menou  Pán Boh zaplať. 

− JANA KAMENSKÁ − 

NEZASADIA, NEOKOPÚ  − ale bez problémov ODTRHNÚ
Kto? Niektorí chodci idúci cez Okružnú ulicu vo Veľkom Krtíši, ktorí nemajú problémy s prikázaním
nepokradneš a dokonca bez ostychu sa aj sami obslúžia kvetinovou nádherou. Keby odtrhli opatrne
jednu ružu, to by ešte ako − tak ich majitelia "predýchali", no stalo sa im už, že videli na vlastné oči ako
celá skupinka mladých študentov rad − radom trhala ružiam hlavičky a rozhadzovala ich. A to boli aj
s pedagogickým dozorom.

"Naše ruže sú nám potešením, mrzí nás ale vandalizmus 
okoloidúcich," svorne sa zhodujú susedovci Pavlína Šišková 

(vľavo) a manželia Paula a Ján Hrončekovci. 
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Tak toto heslo zaručene nechýbalo 23.
a 24. mája 2014 v Športovej hale vo
Veľkom Krtíši. Spoločnosť TECHNO−
GYM E.E., s.r.o. už po štvrtýkrát otvori−
la dvere svojho výrobného závodu v
Malom Krtíši a pri tejto príležitosti zá−
roveň inštalovala najväčšiu posilňov−
ňu v okolí s viac než 100 produktmi,
ktoré sa v Malom Krtíši vyrábajú.
Vyskúšať tie najlepšie stroje na svete,
zacvičiť si a zároveň nahliadnuť do vý−
robného procesu týchto unikátnych
zariadení pre fitnes, mohla široká ve−
rejnosť i všetci pozvaní hostia. V Špor−
tovej hale vo Veľkom Krtíši ako aj v zá−
vode v Malom Krtíši bolo cítiť, že ľudia,
ktorí tu pracujú, sú na svoju prácu hr−
dí, a to, že majú byť na čo hrdí, bolo
možné čítať v tvárach návštevníkov.

"Je pre nás veľmi vzácne a dôležité,
keď môžeme prezentovať našu spoloč−
nosť. Keď môžeme ukázať čo robíme,
ako to robíme a o čo sa v našom závode
snažíme. Každý človek v žltom tričku,
ktorého ste mohli stretnúť či už v Špor−
tovej hale alebo v závode, reprezentoval
spoločnosť, a som hrdý na to, že to ro−
bia na veľmi vysokej úrovni. Dobrý tím
je základom úspechu nielen vo výrobe,
ale aj pri podujatiach, ako bol práve
Deň otvorených dverí," povedal riaditeľ
spoločnosti TECHNOGYM E.E., s.r.o.
Ing. Manlio Dellai.
Široká paleta produktov rôznych línii

bola v Športovej hale doslova oslavou
pohybu a cvičenia. V závode v Malom
Krtíši sa vyrába viac než 110 druhov
strojov rôznych konfigurácií podľa po−
žiadaviek zákazníka, čo znamená, že
každý zákazník si môže vybrať farbu
nástreku, čalúnenia atď. a tak prispô−
sobiť  dizajn stroja svojim predstavám.
Všetci návštevníci, ktorí navštívili Š−
portovú halu sa o tom mohli presved−
čiť, mohli skúšať a testovať, cvičiť a za−
bávať sa. S potešením možno konštato−
vať, že tomu tak počas oboch dní bolo.
Všetci návštevníci v hale mali následne
možnosť presunúť sa kyvadlovou do−
pravou do závodu v Malom Krtíši, kde
prešli všetkými oddeleniami, počnúc
mechanickou dielňou, ktorá začína o−
pracovávať surové rúry, rezať oceľ, o−
hýbať ju a opracovávať, cez zvarovňu,
kde sa vyzvárajú kompletné rámy stro−
jov, brusiareň, lakovňu, montáž a čalú−
nenie. Medzi ukážkami nechýbalo ani
oddelenie kvality s 3D meracím zaria−
dením alebo veľmi zaujímavé a pútavé
priblíženie expedície ako "cesty k zá−
kazníkovi". 

Najväčšia posilňovňa v okolí s najlepšími strojmi na svete!

Hýbme sa za lepší svet!Hýbme sa za lepší svet!

Možno konštatovať, že celý
organizačný tím, vďaka ktorému 

dopadli prípravy Dňa otvorených dverí 
na výbornú, že všetci zamestnanci, ktorí 
prezentovali svoje oddelenie, že všetci 

inštruktori v hale a sprievodcovia skupín, 
robia svoju prácu so zapálením 

a radosťou. 
Ďakujeme.      



„ Prázdno a ticho. Bolesť a žiaľ, kdeže
je Tvoja usmiata tvár? 

Do smútku a sĺz zahalený bol 
Tvoj odchod nečakaný. 

Chceli by sme vrátiť čas, keď si sa s nami
smial, alebo aby si nám aspoň ruku podal.

Posielame Ti pusinku, my vieme, že ju zacítiš,
a na oblohe ako hviezdička nám zasvietiš.

Tichučko sa skláňame pri hrobe studenom, navždy nám ostaneš
v srdci zronenom.“ Dňa 10. 6. si pripomíname 3. výročie 

tragického odchodu nášho drahého 
ZOLTÁNA MERICU z Vrbovky (bytom v Mikušovciach), 

ktorý nás opustil vo veku 36 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami. 

Navždy ostaneš v našich
srdciach zronených 

†

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás.

Dňa 28. 5. 2014 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustila

ZUZANA TUPOVÁ z Veľkého Lomu.
S láskou spomína syn Pavel s rodinou.

Spomienky na Teba 
ostávajú v nás

†

Deň po dni sa míňa v smutnom 
kalendári, rok s rokom si podá ruku
zas. Že čas všetko zahojí, to sa len tak
hovorí. Čas nezmazal vrásky z našich
tvárí a bolesť ukrytá je hlboko v nás.

Dňa 2. júna si pripomíname smutné tretie
výročie od úmrtia našej drahej mamičky,

starkej a prastarkej 
MÁRIE NOSÁĽOVEJ zo Žihľavy, 

ktorá nás opustila vo veku 88 rokov.
S láskou a úctou spomínajú: dcéra Anna s manželom,
syn Ján s manželkou, päť vnúčat a desať pravnúčat.

Bolesť ukrytá
je v nás†

„Mala nás všetkých rada a chcela ešte
veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, 

keď musela do večnosti ísť. 
Nechajme ju tíško spať, čo bolo súdené,

muselo sa stať.
Nech jej telo v hrude v pokonom spánku

odpočíva, v pamäti našej žiariť 
bude, pamiatka jej stále živá.“

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, 
že nás dňa 17. 5. 2014 navždy opustila
vo veku 83 rokov naša milovaná 

mamina, svokra, starká a prababka 
ANNA FEKETEOVÁ z Neniniec.

Spomienku na spolu prežité krásne 
chvíle si navždy zachováme. Smútiaca rodina.

Navždy si nás opustila... †

5 / 2. jún 2014

Žalm: 102 v. 24, 25: "Strápil moju silu na ceste − ukrátil moje
dni. Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polovici mojich dní." 

Pred rokom 5. júna odišla od nás: "No nie na veky." 
Spomienka na ňu zostane v srdciach našich navždy. 

Aj keď smrť delí, ale nerozdelí tých, čo sú milovaní, lebo budú
raz spojení. Spomíname na dobrú a láskavú manželku,

starostlivú matku, starú matku a sestru
ANNU ANDOKOVÚ, rod. CIBUĽOVÚ zo Stredných Plachtiniec,

ktorá nás navždy opustila vo veku 60 rokov. 
S láskou spomínajú sestra 

Mgr. Mária Pacigová a Dr. Marek Paciga, PhD.  

Už rok nie si s nami...†

21. 5. Viliam Kysucký narodený
v roku 1957 z Červenian, 23. 5. Helena

Macková nar. v r. 1937 z Leseníc, 25. 5.
Anna Sláviková nar. v r. 1941 z Príbeliec, 25. 5.

František Szalay nar. v r. 1928 z Obeckova, 25. 5. Helena
Borošová nar. v r. 1923 z V. Krtíša, 27. 5. Mária Luptáková nar.
v r. 1931 z Bušiniec. 

OPUSTILI NÁS
V lučenskej nemocnici sa narodi−

li detičky z nášho okresu: 23. 5. Ondrej z
Dolných Plachtiniec, 24. 5. Katarína Lívia

zo Senného, 24. 5. Alexander Ctibor z Pôtra 

NARODILI SA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

2. 6. Xéniám, Oxanám, 
3. 6. Karolínam, 4. 6. Lenkám, 
5. 6. Laurám, 6. 6. Norbertom, 

7. 6. Róbertom, 8. 6. Medardom

BLAHOŽELÁME

BARBORKA ČERNÁKOVÁ
oslávila 26. 5. 2014 krásne 

18 − narodeniny.

K narodedeninám sa všeličo 
želá, dobré, pekné, ba i veľa. 

No my Ti chceme zo srdca priať,
aby si sa mohla vždy 

v živote smiať. Zdravie,
šťastie, lásku a usmiatu tvár, 

to je ten najkrajší dar.
Všetko najlepšie k narodeninám

praje maminka Marianna
s priateľom Rudinom, 

starká Magduška, celá ostatná
rodina, priatelia a známi…

Poďakovanie za vrátenie peňazí
Sme radi, že aj v dnešnej dobre žijú medzi nami čestní ľudia. Patrí
medzi nich aj  Mgr. Janka Dulová z Píseckej 10 vo V. Krtíši. Dňa
24. 5. 2014 stratil môj syn vo vchode na chodbe pri schránkach o−
bálku s vyšším obnosom peňazí. Našťastie, obálku našla práve
spomínaná Mgr. J. Dulová, ktorá ju odovzdala na polícii, a tak sa
nám stratené peniaze vrátili späť. Za tento pekný skutok vyjad−
rujeme Mgr. J. Dulovej nesmiernu vďaku. Ďakujeme! 

RODINA BALÁŽOVÁ

Nech Tvoju tvár stále úsmev zdobí
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Kde a ako sa tieto kvalitné ví−
na vyrábajú, sa mohli jeho kon−
zumenti pozrieť priamo vo vý−
robnom závode vo V. Krtíši. Už
po tretí raz otvorila spoločnosť
MOVINO, s.r.o., dvere v rámci
dňa otvorených dverí Dni vína
v Movine v sobotu 17. mája. 

Napriek nepriaznivému, upr−
šanému počasiu prišlo do pries−
torov spoločnosti množstvo mi−
lovníkov tohto lahodného moku
z blízkeho i širokého okolia i za−
hraničia. Vo vnútorných pries−
toroch i pod pripraveným veľ−
kým stanom sa iba ťažko našlo
miesto. Všetkých hostí privítala
moderátorka podujatia Mgr.
Erika Grega a obchodný riadi−
teľ Ing. Peter Pál.  Ako v úvode
povedal, pracovníci spoločnosti
sú radi, že prišlo tak veľa hostí.
Toto podujatie organizujú aj
preto, aby sa tí, ktorí si obľúbili
produkty spoločnosti MOVINO,
dozvedeli viac o ich firme a
mohli si pozrieť aj priestory, v
ktorých sa víno vyrába. 

Ohromné sudy 
prekvapili návštevníkov
Viacerí návštevníci uvítali túto

možnosť a v sprievode Ing.

Beáty Hruškovej navštívili pivni−
cu, v ktorej dozrieva nápoj hodný
kráľov. V minulom roku v spoloč−
nosti vyrobili približne 1,5 − 1,8
milióna litrov vína rôznych dru−
hov. Spoločnosť na približne 170
hektároch rodiacich vinohradov
pestuje okolo 15 odrôd hrozna.
Ing. B. Hrušková objasnila ná−
vštevníkom niektoré technolo−
gické postupy ich vín a ponúkla
na degustáciu viaceré druhy na−
čapované priamo zo sudov.
Hostia sa pritom dozvedeli aj nie−
ktoré podmienky, ktoré musia
spĺňať vína, aby sa mohli zaradiť
medzi prívlastkové − napríklad
hrozienkové, slamové či bobuľo−
vý výber. V MOVINE z celkovej
produkcie vyrobia približne 12 %
prívlastkových vín.  Snahou vi−
nárov je pritom zachovať všetku
nádheru zrelého a zdravého
hrozna a preniesť ju do vína šetr−
ným spracovaním. Vytvorením
prirodzeného prostredia pre
kvasenie vedia podporiť tvorbu
aromatických látok a ich ucho−
vanie čo najdlhšie vo víne. Pri
červených vínach sa snažia  pre
ich plný rozkvet víno "pohladiť"
zrením v dubových sudoch, ktoré
ich zamatovo zahladia. Preto tie
najkvalitnejšie červené vína ne−

chávajú zrieť v drevených su−
doch  v snahe ponúknuť zákazní−
kom iba skvelé vína. O tom, že to
tak je, sa mohli presvedčiť ná−
vštevníci aj na tohtoročných
dňoch otvorených dverí. 

Počas celého podujatia mohli
návštevníci ochutnávať kvalitné
vína a mohli sa zúčastniť  súťaži o
zaujímavé ceny, a tiež vyhrať v
bohatej tombole. Na posilnenie
tela bol navarený výborný guláš
a rôzne špeciality pripravované
na grile. Organizátori nezabudli
ani na najmenších návštevníkov,
ktorí sa mohli vyšantiť v nafuko−
vacích hradoch či šmýkačkách.
K tancu lákali rezké tóny ľudo−
vých melódie a tanečníci z folk−
lórneho súboru Krtíšan, ktorí aj v
nezvyčajnom prostredí degustač−
nej miestnosti predviedli, že ľu−
dové tance môžu byť ozajstným
umením a radosťou pre oči. 

Peniaze pre 
materské školy

Pre nežnejšie polovičky ná−
vštevníkov bol radosťou pre oči,
ale určite aj pre sluch, Tomáš
Bezdeda, ktorý spolu so svojou
skupinou zožal nemalý potlesk.
Dobrú náladu počas celého po−
dujatia robila hudobná skupina
Syntakt z Poltára známymi slo−

venskými i svetovými melódia−
mi. Pri ich produkcii sa návštev−
níci zabávali až do neskorých ve−
černých hodín. 
Po zatvorení tohtoročných otvo−

rený dverí spoločnosti MOVINO,
s.r.o., V. Krtíš si pracovníci a or−
ganizátori tohto podujatia mohli
pripísať ďalší úspešný počin k
propagácii svojich produktov. So
svojimi úspechmi sa však spoloč−
nosť rozhodla podeliť s tými, kto−
rí pomoc potrebujú hádam naj−
viac − s deťmi.  Z každého preda−
ného produktu spoločnosti v ich
predajni, venujú 1 % pre mater−
ské školy vo V. Krtíši.
Dohodu o tejto pomoci si pria−

mo na podujatí prevzala v mene
materských škôl Mgr. Soňa
Lomnická. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

MOVINO pomáha deťom
O tom, že spoločnosť MOVINO, s.r.o., V. Krtíš vyrába kvalitné vína, sa presviedčajú nie iba priaznivci toh−
to kvalitného vína pri kúpe ich výrobkov, ale aj degustačné komisie na významných súťažiach v za−
hraničí i na Slovensku. Kvalita vína z MOVINA sa najnovšie presadila aj na súťaži Bacchus Madrid
2014 v Španielsku, kde spoločnosť získala zlatú medailu za Devín, hrozienkový výber ročník 2013. Až
6 zlatých medailí si "moviňáci" odniesli aj z najvýznamnejšej vinárskej súťaže v našom regióne Vinfest
2014 vo Vinici. 

Zástupcovia spoločnosti MOVINO boli spokojní, že aj napriek nepriazni počasia prišlo 
na podujatie mnoho návštevníkov, ktorí si nenechali ujsť jedinečnú zábavu pri dobrom vínku

Mladšiu generáciu potešila
hviezda zo Superstar 

Tomáš Bezdeda
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Na vedomie potom zobrali po−
slanci rozpočtové opatrenia pri−
mátora, ktoré si vyžiadala aktu−
álna situácia v bezpečnosti mes−
ta. Išlo o kúpu bezpečnostných
kamier pre Mestskú políciu (po−
škodená kamera na námestí) i
Mestské kultúrne stredisko. 
V ďalšom bode schôdze poslan−

ci schválili VZN o hospodárení s
majetkom mesta, v ktorom sa
mení a dopĺňa minimálna cena
pozemkov vo vlastníctve Mesta.
Tá by teraz mala byť 4,− eurá/m2.
Mestu sa podarilo získať z
Nadácie SPP 8 000,− eur na vý−
stavbu detského ihriska.
Poslanci MsZ schválili zmluvu so

spoločnosťou Intersystem EU
s.r.o., Bytča na  dodávku a mon−
táž zariadení detského ihriska
celkovej cene 7 500,00 eur. Nové
detské ihrisko by malo byť na Ul.
B. Nemcovej. Konečne sa dočka−
li aj chodci vo V. Krtíši a začne sa
s opravami chodníkov. Do verej−
nej súťaže sa prihlásilo 9 firiem, z
ktorých vyšla víťazne spoločnosť
Strabag, s.r.o., Bratislava.
Poslanci schválili zmluvu s touto
firmou na "Obnovu asfaltových
krytov chodníkov a miestnych
komunikácií v meste Veľký
Krtíš", v  rozsahu a spôsobe pod−
ľa požiadavky objednávateľa
Cena za celú zákazku s DPH je:

161 217,12 eur. Zároveň poslanci
schválili aj zmluvu o dielo na ob−
novu chodníkov s betónovou
dlažbou s  firmou Peter Bíro
REOPLYZ, V. Krtíš. Zmluvne do−
hodnutá cena za tieto práce s
DPH je 33 215,24 eur. 

V ďalšom bode programu po−
slanci zobrali na vedomie správu
hlavného kontrolóra mesta a je−
ho činnosti. Vari najviac sa na
tejto schôdzi hovorilo o investič−
nom zámere mesta − výstavbe 68
nájomných bytov. Tie by sa mali
získať rekonštrukciou obytného
domu č. 823 na Hviezdoslavovej
ul. Rekonštrukciu by mala reali−
zovať spoločnosť Ski Krahule,

s.r.o, Žiar nad Hronom a mesto V.
Krtíš byty odkúpi. Poslanci tento
investičný zámer schválili (viac v
budúcom čísle). V závere rokova−
nia poslanci ešte schválili vypla−
tenie alikvotnej čiastky dotácie
pre FK Baník V. Krtíš (10 000,−
eur) i plat primátora. Ten sa zo
zákona schvaľuje každý rok pod−
ľa priemerného mesačného zá−
robku zamestnanca v národnom
hospodárstve. Ten podľa Štatis−
tického úradu dosiahol v minu−
lom roku 824,− eur. Podľa zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 §
11 bod 4 písm. i)  a podľa osobit−
ného zákona (č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a pri−
mátorov miest v znení neskor−
ších predpisov) zvýšili poslanci
mesačný plat primátora  s účin−
nosťou od 1. 1. 2014. 

Za účasť na schôdzi a jej prie−
beh sa potom primátor Ing.
Dalibor Surkoš poslancom poďa−
koval. 

−P. GAŠPAROVIČ−  

Záujemcovia o byt dostanú šancu
Na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo V. Krtíši v stredu 14. 5. 2014 poslanci schválili Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN)  − TRHOVÝ PORIADOK Mesta Veľký Krtíš upravujúci podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vo V. Krtíši. Ako uviedla predkladateľka návr−
hu Ing. Tatiana Krupová, v tomto VZN išlo hlavne o aktualizáciu existujúceho Trhového poriadku a pri−
spôsobenie súčasným legislatívnym pravidlám. Do návrhu zapracovali aj pripomienky veterinárov a
hygienikov. 

Hazardovať so svojím
zdravím a životom sa 

nevypláca
Prichádzajúce leto vyláka na

cesty čoraz viac motocyklistov,
ktorí nie vždy prísne dodržiava−
jú dopravné predpisy. 
"Nie za každú dopravnú neho−

du je zodpovedný motocyklista,
ale v záujme vlastnej bezpečnos−
ti, by sa mali vyvarovať nebez−
pečnej jazdy, porušovania do−

pravných predpisov a taktiež by
si mali uvedomiť, že vodiči o−
statných motorových vozidiel
nie vždy predvídajú ich porušo−
vanie pravidiel cestnej premáv−
ky. Pri zrážke s autom, náraze
do zvodidiel alebo šmyku na
mokrej ceste ťahá za kratší ko−
niec vždy motocyklista", upozor−
nila mjr. PhDr. Mária
Faltániová, hovorkyňa KR PZ v
B. Bystrici. 

Hlavné príčiny
nehôd motorkárov

Najčastejšou príčinou, kto−
rá sa podpisuje pod nehody mo−
tocyklistov, je prekročenie do−
volenej rýchlosti jazdy. V záko−
ne o cestnej premávke sa píše,
že vodič je povinný rýchlosť jaz−
dy prispôsobiť najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vo−
zidla a nákladu, poveternost−
ným podmienkam, stavu a po−
vahe vozovky a iným okolnos−
tiam, ktoré možno predvídať, na
čo však mnohí motocyklisti za−
búdajú.  Porušenie povinností
vodiča patrí "druhej priečke" v
štatistike príčin dopravných ne−
hôd motocyklistov. Sem patrí aj
povinnosť počas jazdy používať
na hlave riadne upevnenú o−
chrannú prilbu určenú pre mo−
tocyklistov. Pokuta 50 eur za
jazdu bez riadne upevnenej
prilby slúži v prvom rade na o−
chranu motocyklistu, nie na sa−
moúčelné sankcie dopravnej
polície. Ďalším faktorom pôso−
biacim na nehodovosť je stav vo−
zovky. Motocykel je podstatne
citlivejší na povrch komuniká−
cie, ale aj spôsob vedenia.

Akákoľvek prekvapivá odliš−
nosť, napríklad nepredvídateľ−
ne prudšia zákruta, prekážka za
neprehľadným úsekom cesty a
podobne, má vysoký vplyv na
schopnosť vodiča predvídať a
prispôsobovať svoju jazdu. 

Vodiči ostatných motorových
vozidiel by si mali uvedomiť, že :
motocyklisti jazdia veľmi často
vyššou ako povolenou rýchlos−
ťou, často predchádzajú moto−
rové vozidlá ako sprava, tak aj
zľava, motocyklistov je možné
ľahko prehliadnuť, a aj že pri
predchádzaní motocyklistov je
potrebné dodržiavať bezpečný
odstup.

Mjr. PhDr. M. Faltániová:
"Znižovanie dopravných nehôd
a ich následkov je záležitosť ce−
lej spoločnosti. Bezpečnosť do−
pravy je nielen v rukách polície
vykonávaním dohľadu nad bez−
pečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky, ale aj občanov − vodi−
čov motocyklov. Zostáva len ve−
riť, že pričinením každého jed−
ného z vás−nás, bude na cestách
menej riskantných situácií a
viac bezpečných kilometrov bez
nehôd." −red− 

Motocyklista mal veľké šťastie
Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 20. 5. približne o 13. 30 hod. v katastri M. Krtíša pri závode

spoločnosti Technogym. Mladý 21−ročný vodič Volkswagenu Golf z Dolných Plachtiniec na rovnom ú−
seku cesty pri odbočovaní doľava, na parkovisko podniku, nedal prednosť oproti idúcemu 26−ročnému
mužovi z Olovár na motorke Kawasaki. Motocyklista predným kolesom narazil do zadnej časti Golfu,
následkom čoho preletel ponad auto a zostal ležať na ceste. Utrpel pri tom ťažké poranenia a po pre−
voze do nemocnice ho museli operovať.  U vodičov nebolo zistené požitie alkoholických, alebo iných ná−
vykových látok pred, alebo počas jazdy. Pri nehode bolo poškodené aj zaparkované Daewo Lanos a ško−
du odhadli na 4200 eur. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin  ublíženie na zdraví. 

Motorkár preletel ponad auto a zostal ležať na ceste

Cesta pri závode Technogym
bola po nehode uzavretá
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Nebolo to inak ani počas II.
svetovej vojny,  ktorej ukonče−
nie si v prvých  májových dňoch
pripomíname. Po porážke fašis−
tickej svojvôle si určite mnohí
povedali, že nikdy nedopustia,
aby sa podobné katastrofy opa−
kovali. Pamäť človeka je však
často krátka a preto ju treba ob−
novovať, pripomínať si udalosti
a ľudí, ktorí nám zabezpečili

mier a slobodu. Spôsoby sú rôz−
ne a jedným z nich je Pochod
vďaky,  organizuje OP a MO MS
Hrušov v spolupráci s KST
Stráň, každoročne v južnej časti
Krupinskej planiny v krásnom
prírodnom prostredí hradu
Čabraď. Práve v týchto
miestach sa na prelo−
me rokov 1944 − 45
viedli ťažké a urputné

boje  s množstvom obetí.
Už 34 rokov si turisti po−
chodom a spomienkou

na miestach bojov uctievajú
padlých vojakov. Sychravé rá−
no 8. mája, nemálo znepokojo−
valo účastníkov, ktorí sa po po−
ložení kvetov k pamätníku pad−
lých, vydali na trasu z Hrušova.
Nakoniec sa počasie umúdrilo a
doprialo účastníkom pokojný
priebeh. Približne v strede úse−
ku sa nachádza pomník parti−
zánskemu veliteľovi kapitánovi
Mironovovi, ktorého skupina
bojovala  v tunajších lesoch.  Na
hrade sa skupina stretla s viace−

rými turistami, ktorí prišli z rôz−
nych smerov. Po prehliadke
hradu, kde ich sprevádzal člen
združenia Rondell a občerstve−
ní nasledovala spiatočná cesta.
V nedeľu 11. 5. podujatie pokra−
čovalo spomienkovou slávnos−
ťou za účasti členov
Slovenského zväzu protifašis−
tických bojovníkov, občanov  a
návštevníkov Hrušova. Ostáva
veriť, že aj týmto spôsobom oži−
víme spomienky a najmä mla−
dej generácii vštepíme snahu
zachovávať čoraz častejšie o−
hrozovaný mier.

− JÁN BRLOŠ − 

V rámci plnenia úloh v projekte
EDI − "Evička a deti" v spolupráci
s Miestnym spolkom SČK Veľký
Krtíš už šiesty rok na našom za−
riadení MŠ plníme vytýčené úlo−
hy nielen prostredníctvom akcií,
ale aj ako súčasť edukačných ak−
tivít v priebehu výchovno − vzde−
lávacieho plánu počas dňa detí v
MŠ. Okrem toho 1 − 2 krát do ro−
ka pre nás pripraví Miestny spo−
lok SČK akciu v spolupráci s

mestskou  políciou, s dopravnou
políciou, hasičmi  a  so ZŠ  Nám.
A. H. Škultétyho 9 V. Krtíš  ná−
zornú ukážku priameho zásahu
bezpečnostných zložiek. Jednou
z nich bola aj ukážka v spoluprá−
ci s mestskou políciou, žiakmi ZŠ
a Miestnym spolkom SČK, ktorá
sa uskutočnila 16. 4. 2014 pod
názvom: ,,Krádež a zdravie" v
MŠ, zásah polície a ošetrenie.
Pripravená bola simulovaná si−

tuácia −  krádež hojdačky. Pri
krádeži boli páchatelia prichyte−
ní a na miesto činu prišla mest−
ská polícia. Páchatelia sa však
pri úteku poranili, preto museli
policajti volať aj zdravotnú služ−
bu. Po ošetrení odviedli policajti
zadržaných na výsluch. Potom
páchatelia prišli späť do škôlky,
kde sa deťom ospravedlnili a o−
ľutovali svoj čin.
Potom pracovníci mestskej  polí−
cie priblížili  deťom svoju prácu.
Ukážku ošetrenia poranenia
predviedla dobrovoľná zdravot−

níčka s MS SČK. Akcia bola pre
deti veľmi zaujímavá, živá, emo−
tívna a eticky veľmi prínosná.
Deti sa so záujmom zapájali do
rozhovoru, kládli otázky a vyvo−
dzovali dôsledky. Takáto forma
zážitkového učenia  je pre deti
veľkým prínosom a niektoré z
nich to prežívali ako skutočnú u−
dalosť.  Nakoniec  sa však skôl−
kari tešili a boli radi, že táto situ−
ácia nebola skutočná, len  im−
provizovaná.

Ľ. FEKIAČOVÁ, 
J. UBRANKOVIČOVÁ

Pochod vďaky 2014
Asi nie je obdobie aby sa v niektorom kúte sveta nestrhávali men−
šie či menšie vojnové konflikty. Bojuje sa často a väčšinou sú to
spory bezvýznamné a zbytočné. Najhoršie  a tom je, že najviac tr−
pia nevinní civilisti, ale i vojaci natlačení do nechcenej služby.

Cieľom Pochodu
vďaky bol opäť
hrad Čabraď

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA, V. KRTÍŠ V SPOLUPRÁCI S MATERSKOU ŠKOLOU POĽNÁ 2,
VEĽKÝ KRTÍŠ,  AT UL. ŠTEFANA TUČEKA PRIPRAVILI ZAUJÍMAVÉ PODUJATIE S NÁZVOM

,,Krádež a zdravie"

Deti zo škôlky poďakovali polícii a nakoniec prijali ospravedlnenie od „zlodejov“
a aj sa spoločne odfotili

„Páchateľky“ boli 
pristihnuté pri čine
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0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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*PRENÁJOM

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

RÝCHLA
PÔŽIČKA

OPTICKÝ INTERNET SLOVANET OPTICKÝ INTERNET SLOVANET 

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY 

OD OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

Do pozornosti hotelom, 
reštauráciám, svadobným a módnym 

salónom, kaderníckym a kozmetickým
salónom, kvetinárstvam, cukrárstvam,

fotoateliérom, taxislužbám, 
autodopravcom a pod., redakcia 

POKROK pripravuje plnofarebnú 
prílohu nášho týždenníka 

SVADBA
Využite plnofarebnú reklamu

s 25 % zľavou v našom týždenníku.
Informácie: 0902 302 102, 0918 59 65 65,

hornacekova.pokrok@stonline.sk 

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M
llR − SERVICE R − SERVICE 

− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVISAUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie Regionálne zastúpenie PNEUPNEU

VRANÍK. Využite predaj pneumaVRANÍK. Využite predaj pneuma−−
tík za skvelé ceny! Digitálna geotík za skvelé ceny! Digitálna geo−−

metria − diagnostika.metria − diagnostika.
Písecká 3, V. Krtíš, Písecká 3, V. Krtíš, 
tel. 0915 832 193tel. 0915 832 193

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

Pondelok − piatok 
16.00 −  20.00 h., 

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Služby lekární − jún
Dr. Max 1, 6, 12, 18, 24, 30, 
Panacea 7, 8, 13, 19, 25, 
Aqua viva 2, 14, 15, 20, 26, 
Biely lev  3, 9, 21, 22, 27, 
Čierny orol 4, 10, 16, 28, 29, 
Belladonna  5, 11, 17, 23, 

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
lLekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48

31 111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00
h. Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdravotné
služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na  0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.
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Medzi nimi aj tri cvičné firmy
zo Spojenej školy v Modrom
Kameni: Falko tour, s.r.o.,
Movino, spol. s. r.o. a Víno
Natural, s.r.o., v ktorých pracu−
jú žiaci tretieho ročníka ob−
chodnej akadémie. Zájazdu na
tento veľtrh sa mohli zúčastniť
aj žiaci ostatných ročníkov.
Mnohí túto príležitosť využili,
nadviazali osobné kontakty, u−
zatvorili množstvo obchodov,
vyskúšali si svoje komunikačné
a prezentačné zručnosti. 
Cvičné firmy súťažili v kategó−

riách o najlepšiu elektronickú
prezentáciu, slogan, logo, stá−
nok, katalóg i špeciálne ceny.
Vďaka spolupráci reálnych fi−
riem: Movino, spol. s.r.o. a Víno

Natural Domin & Kušický, s.r.o.,
ktoré žiakom Spojenej školy vy−
tvárajú priestor pre odborné se−
denia, sa nám podarilo vytvoriť
u návštevníkov veľtrhu dojem
reálnej firmy a úspešne prezen−
tovať produkty nášho regiónu.
Pozitívny ohlas a množstvo ná−
padov a skúseností nabrali všet−
ci zúčastnení a už teraz sa tešia
na budúci ročník. Gratulujeme
všetkým zúčastneným cvičným
firmám za ich prínos a hlavne
cvičnej firme Víno Natural,
s.r.o., ktorá  získala 3. miesto za
najlepší katalóg. Motivujme na−
še deti a deti našich detí k tomu,
aby sa podarilo pripraviť ich na
situácie, ktoré život prináša. 

− Ing. MIROSLAV VARGA− 

Odborná porota jednotlivé tan−
ce ohodnotila a rozdelila do
bronzového, strieborného a zla−
tého pásma. Tie najlepšie získa−
li  právo postupu na krajské ko−
lo súťaže Deň tanca v Žiari nad
Hronom. Podľa poroty si právo
reprezentovať náš okres v kraj−
skom kole zaslúžili: Fatima
Lacková  (Nenince) − "Tanec
včielky", Lucka Gazdíková (TS
Cvičky, ZUŠ V. Krtíš) − "Dancing
Lulu", TS Cvičky ZUŠ V. Krtíš − s
tancom "Strach", ZUŠ M. Kameň
− "On the nature of daylight",
ZUŠ M. Kameň − "Habanera",

ZUŠ M. Kameň, pobočka V.
Krtíš − "Avte kelel", ZUŠ M.
Kameň, pobočka V. Krtíš − "Little
cowboys", TS Cvičky ZUŠ V.
Krtíš − "Nice France", TS Teens
ZŠ s MŠ Bušince − "The rain−
bow", TS Cvičky ZUŠ V. Krtíš −
"Kids rock", ZUŠ M.  Kameň  −
"Sprejeri frajeri", ZUŠ M. Kameň
−"R.D.T.H". 

Za týmito choreografiami ne−
zaostávali ani ostatní tanečníci
a porotcovia mali čo robiť, aby
všetkých správne ohodnotili.
Napokon jednotlivé tanečné
skupiny podľa výkonov získali: 

Zlaté pásmo − TS Cvičky,  ZUŠ
V. Krtíš − "Luna", ZUŠ M. Kameň
− "Embers" (+ exhibícia na KP),
ZUŠ M. Kameň (pobočka V.
Krtíš) −"Pokušenie" 
* Strieborné pásmo: ZUŠ M.
Kameň, I. ZŠ V. Krtíš − "Dirty
Dance, ZUŠ M. Kameň  − "Letter
from my home", ZUŠ M. Kameň
(pobočka V. Krtíš) −"Stratené v
džungli",  ZUŠ M. Kameň −
"Neplač", ZUŠ M. Kameň (II. ZŠ
V. Krtíš, ) − "XXX", ZUŠ M. Kameň
(II. ZŠ V. Krtíš, ) − "Roxanne", TS
Romano jilo, ZŠ s MŠ Bušince −
"Radosť", ZUŠ M. Kameň − "Pre

Elišku".
* Bronzové pásmo: TK Flash, II.
ZŠ V. Krtíš − "Smokin", TK Flash,
II. ZŠ V. Krtíš − "Duo girls", TK
Flash, II. ZŠ V. Krtíš, −"Duo bre−
ak dance", TK Flash, II. ZŠ V.
Krtíš, −"Toca, toca dance", ZUŠ
M. Kameň (pobočka Veľký
Krtíš) − "Malí zurvalci", TK
FLASH, II. ZŠ V. Krtíš, "Street
dance", ZUŠ M. Kameň − "Malá
variácia", ZUŠ Modrý Kameň −
"Ultimátum". 
Mladí tanečníci súťažili aj O po−

hár primátora V. Krtíša, ktorý
získali tanečníci z TS Cvičky,
ZUŠ V. Krtíš, s choreografiou
"Nice France". Tento tanec sa
podľa našich informácii páčil aj
na krajskej prehliadke v Žiari
n./ H. a TS Cvičky s ním postúpil
na celoslovenské kolo súťaže
Deň tanca.  

− red−

Mládež rada tancuje a súťaží
Podporovať a podnecovať umeleckú kvalitu tanečných kolektívov a vzájomnou konfrontáciou a ve−
rejnou prezentáciou prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne moderného tanca je úlohou súťaž−
nej prehliadky moderného tanca "V Rytme tanca".  Už XIV. ročník tejto okresnej súťaže bol 15. 4. vo V.
Krtíši. Predstavilo sa na nej 31 choreografií, od najmenších žiačikov až po juniorov zo základných i zá−
kladných umeleckých škôl z V. Krtíša, M. Kameňa, Bušiniec a Neniniec.

Naši žiaci presvedčili...
Veľtrh cvičných firiem sa v Žiari nad Hronom 3. 4. 2014 uskutočnil
už po 18. krát a súčasne bol aj 6. kontraktačným dňom pre cvičné
firmy stredoslovenského regiónu. Veľtrh má síce prívlastok regio−
nálny, ale tento ročník hostil cvičné firmy zo 7 slovenských krajov
a aj dve cvičné firmy od našich českých susedov. Konkurencia bo−
la silná, na veľtrhu obchodovalo až 45 firiem. 

Tretiačky z cvičnej firmy
Víno Natural, s.r.o.

Členovia cvičnej firmy
Falko tour, s.r.o.

Množstvo nápadov a skúseností nabrali všetci zúčastnení a už te−
raz sa tešia na budúci ročník. Diplom ze 3. miesto je dostatočnou
motiváciou
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V Dolných
Strhároch 
vznikol

MO
Matice

slovenskej 
Keďže miestna organizácia

Matice slovenskej v Dolných
Strhároch už dávnejšie zanikla,
roduverní Dolnostrhárčania sa
zhodli na tom, že by bolo vhodné
ju obnoviť. Pripravili preto usta−
novujúce valné zhromaždenie, na
ktorom sa zúčastnila aj okresná
predsedníčka Mgr. Mária
Hroncová a člen výboru Matice
slovenskej v Martine Ján Brloš.
Obaja dlhoroční matičiari popria−
li členom obnoveného MO veľa síl
a entuziazmu pri organizovaní
rôznych kultúrno − spoločen−
ských podujatí a po ich slovách
nasledovala voľba nového výbo−
ru. Za predsedu bol zvolený  Ján
Labát, za tajomníčku Jana
Oravcová a za pokladníčku
Emília Pohanková. Za nový vý−
bor, ktorý bude pracovať v tomto
zložení, poďakoval predseda J.
Labát všetkým členom za preja−
venú dôveru a spoločne sa zhodli
na tom, že budú nápomocní pri
rôznych podujatiach v obci a v E−
CAV v Dolných Strhároch počas
celého roku 2014. Že svoje slová
mysleli vážne, potvrdzuje stava−
nie mája a pietna spomienka na
maliara Novohradu Ľudovíta
Kubániho. V júli nás čaká oslava
770. výročia obce, kde chcú byť
takisto členovia MO Matice slo−
venskej v Dolných Strhároch ná−
pomocní pri jej organizovaní. Na
záver Ján Labát všetkým poďa−
koval za účasť na ustanovujúcom
valnom zhromaždení a  všetkým
členom pevné zdravie, aby znovu−
obnovená organizácia dobre pra−
covala a pozdvihla kultúrno −spo−
ločenský život v obci. 

− JÁN LABÁT, predseda 
MO MS v D. Strhároch  

Prioritou jeho tvorby boli oltár−
ne obrazy, avšak miloval aj prí−
rodu a pri svojich potulkách a
návštevách Novohradu z nej čer−
pal. Na svojich obrazoch rád zob−
razoval kone a tieto ušľachtilé
zvieratá dominovali na viace−
rých obrazoch. Namaľoval okolo
800 obrazov, z ktorých sa väčši−
nou zachovali oltárne obrazy v
Novohrade a v Maďarsku.
Ostatné obrazy sa nachádzajú v
rôznych maďarských galériách a
v súkromných zbierkach.
Posledná výstava jeho obrazov
sa konala v galérii v Prahe v ro−
ku 1952. Tento náš slávny rodák
žil veľmi krátko, len 57 rokov a čo
ho najviac trápilo, že ho ako veľ−
mi mladá predišla aj jeho man−
želka a neostali po ňom žiadni
potomkovia. Na nášho slávneho
rodáka sme patrične v obci a bo−
li by sme radi, keby aj dnešná ge−
nerácia prejavovala o významné
osobnosti nášho regiónu väčší
záujem. Možno by stálo za po−
všimnutie, aby boli významní de−
jatelia a umelci zviditeľnení aj
knižne a aby sa dostali sa do žiac−
kych osnov. Poďakovanie patrí
starostovi Ing. Milošovi Beňovi a
pracovníkom Obecného úradu v
D. Strhároch za prípravu dôstoj−

nej spomienkovej t de na prípra−
ve k pietnej spomienke na nášho
rodáka Ľudovíta Kubániho. 

Členovia  MO MS v Dolných
Strhároch a ECAV v D.
Strhároch prevzali záštitu a sta−
rostlivosť nad hrobom nášho ro−
dáka, maliara Novohradu Ľudo−
víta Kubániho a tiež jeho otca,
ktorý bol najdlhšie slúžiacim fa−
rárom v našom cirkevnom zbore
v D. Strhároch, až neuveriteľ−
ných 54 rokov. Musela to byť tiež
významný človek, keď toľko ro−
kov slúžil svojim cirkevníkom v

jednom cirkevnom zbore.
Okresná organizácia
Csemadoku vo Veľkom Krtíši s
týmito návrhmi obecných orga−
nizácií súhlasila a tiež maliarov
potomok Ing. Peter Liptai aj s
manželkou, ako aj hostia z
Maďarska. Pri pietnej spomien−
ke na nášho rodáka privítal hos−
tí z Maďarska a našich občanov
predseda MO MS v D. Strhároch
Ján Labát a predseda okresnej
organizácie Csemadoku Gábor
Balog a Kubániho potomok Ing.
Peter Liptaj. Položením vencov a
poklonením sa nášmu rodákovi
Ľudovítovi Kubánimu zazneli
nad jeho hrobom v krásnom
prednese básne bývalej učiteľky
Evky Šóšovej a piesne mladých
umelcov z Balašských Ďarmôt.
MO MS v D. Strhároch ďakuje
hosťom z Maďarska, pánovi fará−
rovi Mgr. Jánovi Ďurovovi a ce−
lému cirkevnému zboru, účinku−
júcim v kultúrnom programe za
dôstojnú  spomienku a
Dolnostrhárčankám za chutné
pohostenie.            − JÁN LABÁT − 

V družnej debate sme sa od ne−
ho dozvedeli všeličo užitočné o
matičnej práci, ktorej sa dlhé ro−
ky ako bývalý predseda MO
Matice slovenskej v srbskej
Kovačici venoval. P. Baláž je člo−
vek, ktorý veľký kus svojho živo−
ta venoval MO Matice sloven−

skej a detskému súboru, ktoré−
mu sa venuje dodnes. Ako člove−
ka na správnom mieste, z ktoré−
ho vyžaruje charizma, ľudskosť
a dobrota ho poznajú okrem
Slovenska aj v Rumunsku a
Maďarsku, kde tak isto ochotne
a rád odovzdáva svoje vedomos−

ti a skúsenosti z
matičnej a folk−
lórnej oblasti.
Predseda MO
Matice sloven−
skej v Dolných
Strhároch Ján
Labát poďa−
koval Pavlovi
Balážovi za ná−
vštevu a do
Kovačice po
ňom  poslal nie−
len pozdravy
ale aj malé spo−
mienkové dar−
čeky.             −JL−

Maliar oltárov a prírody 
Pietna spomienka na maliara Novohradu Ľudovíta Kubániho 

Službami Božími, ktoré odslúžil ThMgr. Ján Ďurov sa 4. mája 2014 ko−
nala v Dolných Strhároch spomienková slávnosť na nášho slávneho
rodáka Ľudovíta Kubániho, pri príležitosti 102. výročia jeho úmrtia.
Táto maliarska osobnosť na sklonku 19. a na začiatku 20. storočia vstú−
pila do povedomia svojím maliarskym majstrovstvom rôzneho žánru. 

Novovzniknutý Miestny odbor Matice slovenskej v Dolných Strhároch navštívila

Vzácna návšteva z Kovačice
Nedávno nás poctil návštevou priateľ Pavel Baláž, podpredseda

Matice slovenskej pre Banát − Srbsko z Kovačice. P. Baláž nás svo−
jou návštevou potešil, lebo nám odovzdal vzácne skúsenosti k fun−
govaniu nášho novovzniknutého MO Matice slovenskej v Dolných
Strhároch.

Účastníci pietnej spomienky na významného maliara

Ján Labát (vľavo) a Pavel Baláž, podpredseda
Matice slovenskej pre Banát − Srbsko z Kovačici

Matica slovenská sa bude
starať o hroby Kubániovcov

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ D. STRHÁRE
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Ahojte, volám sa Dominik
Furák, mám 10 mesiacov a bý−
vam vo Veľkej Čalomiji. Áno, u−
hádli ste, na fotke mám trošku
menej, ale keď moja maminka
miluje práve túto fotku. Inak
som už veľký šibal, učím sa cho−
diť a chcem, aby ma rodičia stá−
le vodili za ručičky. Postavím sa
už sám, bez pomoci, kdekoľvek

sa mi zachce. Lozím kade − tade,
a mám z toho radosť, lebo ma−
minka za mnou už nestíha.
Veľmi rád sa hojdá a mám veľ−
kú radosť z boblifukových bubli−
niek. Ak by som vyhral,  najväč−
šiu radosť by som urobil svojmu
ocinkovi. Tak za mňa, prosím,
hlasujte :−)
Ak ste sa malého šibalaAk ste sa malého šibala

Dominika rozhodli podporiťDominika rozhodli podporiť
a mal by to byť podľa vás práa mal by to byť podľa vás prá−−
ve on, kto by mal získať titulve on, kto by mal získať titul
Detská tvár Pokroku, neváDetská tvár Pokroku, nevá−−
hajte, vystrihnite jeho kupónhajte, vystrihnite jeho kupón
a prineste nám ho do redaka prineste nám ho do redak−−
cie. Kupóny  (neobmedzenýcie. Kupóny  (neobmedzený
počet) stačí vložiť do obálky.počet) stačí vložiť do obálky.

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014

14. DOMINIK FURÁK
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Počas akcie sme samozrejme
mysleli aj na detičky, ktoré sa
vyšantili na nafukovacom hra−
de, zatancovali si detskú zum−
bu, užili si maľovanie na tvár a
v tvorivých dielničkách pre svo−
je maminky vyrábali srdiečka. 
Míľa pre mamu je úžasným po−

solstvom, oslavujúcim mater−
stvo a súčasne obrovským vy−
znaním vďaky a úcty všetkým
mamám bez rozdielu veku.
Chcela by som naozaj poďako−
vať všetkým, ktorí svojou účas−

ťou potvrdili, že to cítia rovna−
ko. Takisto by som chcela poďa−
kovať aj všetkým sponzorom a
dobrovoľníkom, vďaka ktorým
je táto akcia nezabudnuteľná a
plná zážitkov pre všetkých.
Súčasne by som vás všetkých
už teraz pozvala na ďalší roč−
ník. Na záver by som ešte rada
pogratulovala Rodinnému cen−
tru Hruštička vo Veľkom Krtíši
k ich prvému ročníku a zažela−
la im veľa úspechov v ďalšej
práci.            − IVANA JÁMBOR − 

Z atmosféry vydareného podujatia Míľa pre mamu v Opatovskej Novej Vsi

Míľa oslavujúca materstvo sa nezaobišla bez srdiečok 
V predvečer Dňa matiek sa na Slovensku konal  už 11. ročník rodinného podujatia Míľa pre mamu. Už štyrikrát sa k podujatiu pripojila
aj Opatovská Nová Ves. Vďaka úžasnému počasiu a podpore sponzorov a dobrovoľníkov si  99 účastníkov podujatia prešlo symbolickú mí−
ľu a pripojilo sa tak k rekordnej účasti registrovaných  27.543 návštevníkov  v rámci Slovenska,  Českej republiky, Írska a Srbska, aby tým−
to spôsobom vyjadrili úctu a lásku svojim mamám.  

A máme tu po viacerých dievčatkách ďalšieho chlapčeka:
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Okresný úrad V. Krtíš odbor
krízového riadenia za spoluprá−
ce Centra voľného času V. Krtíš,
Slovenského červeného kríža
MS V. Krtíš a Športovo strelecké−
ho areálu v Príbelciach (ŠSA) pri−
pravil 15. 4. 2014  šestnásty ročník
súťaže mladých záchranárov ci−
vilnej ochrany.

Deň pred súťažou sa zdalo, že
súťaž bude kvôli nepriaznivému
počasiu prebiehať vo vnútri ŠSA.
Napokon bola súťaž vonku. V
chladnom vetre, ale bez dažďa.
Súťaže sa zúčastnili štvorčlenné
družstvá základných škôl − dvaja
chlapci a dve dievčatá. Družstvá
bežali po vytýčenej trase približ−
ne  1,8 kilometra, pričom je na nej
zaradených deväť disciplín, kto−
ré družstvo riešilo.
l Streľba zo vzduchovky − špor−
tová disciplína, ktorá je odvode−
ná od biatlonu. Podľa vyjadrení
žiakov je táto disciplína pre nich
zaujímavá, lebo niektorí držia
vzduchovku v rukách len pri tej−
to súťaži.
Evakuačná batožina − disciplína,

ktorá má žiakov naučiť, aké
predmety sú dôležité do evaku−
ačnej batožiny.
lPohyb a pobyt v prírode − žiaci
by mali vedieť odpovede na otáz−
ky o správnej orientácii v prírode
(použitie buzoly).
l Civilná ochrana − zaujímavá
disciplína pre žiakov, naučia sa
správne nasadiť ochrannú mas−
ku, ktorú väčšina žiakov má pr−
výkrát v ruke (nech to zostáva
len v tejto rovine).
lImprovizované prostriedky in−
dividuálnej ochrany − pri riešení
tejto disciplíny sa žiaci naučia

správne vykonať ochranu očí, dý−
chacích ciest, ako aj trupu, nôh a
rúk. V dnešnej dobe často vzni−
kajú havárie s následným úni−
kom nebezpečnej látky, kde pre
opustenie takéhoto priestoru je
potrebné správne si chrániť dý−
chacie cesty, oči a celé telo.
l Testy − preverujú vedomosti
žiakov z civilnej ochrany, dopra−
vy, požiarnej ochrany a zdravot−
níctva. Ide o najdôležitejšiu dis−
ciplínu v uvedenej súťaži (zisk
najvyššieho počtu bodov).
l Zdravotnícka príprava − pod
vedením odborníkov sa žiaci u−
čia, ako správne vykonať ošetre−
nie úrazu a ako správne telefo−
novať na linku tiesňového vola−
nia 112.
lHasenie malých požiarov − po−
mocou ručnej striekačky "džbe−
rovky" zrážajú terče − plechovky.
l Rozoznávanie varovných sig−
nálov civilnej ochrany − touto dis−
ciplínou si žiaci overujú ako ro−
zoznávajú varovné signály civil−

nej ochrany, a čo má človek robiť,
keď si vypočuje tento signál.

Každá disciplína bola hodnote−
ná bodmi, pričom družstvo moh−
lo získať maximálne 585 bodov.
Do súťaže mladých záchranárov

civilnej ochrany sa prihlásilo šesť
základných škôl (ZŠ s MŠ
Bušince, ZŠ s MŠ D. Strehová, ZŠ
s MŠ M. Kameň s dvomi druž−
stvami, ZŠ s MŠ Nenince s tromi
družstvami a ZŠ V. Krtíš, Nám. A.

H. Škultétyho s dvomi družstva−
mi). 
Výsledky súťaže boli nasledovné:
1. ZŠ s MŠ Nenince (Bryan LEN−
DVAI, Alex FÓNOD, Viktória
LÁSZLÓOVÁ, Patrícia
ZÖLLEIOVÁ) 581 b., 2. ZŠ V.
Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho
(Marek GAJDOŠ, Denis KEL−
LER, Dominika VASLÍKOVÁ,
Daniela JAKUŠOVÁ) 579 b., 3. ZŠ
s MŠ Nenince (Cyril OREM,
Richard TÓTH, Alžbeta
ŠIMURDOVÁ, Doris TÓTHOVÁ)
577 b.

Podľa výsledkov vidieť, že roz−
diel medzi jednotlivými druž−
stvami bol minimálny, čo svedčí
o tom, že všetky víťazné družstvá
mali bohaté vedomosti.
Družstvo, ktoré sa umiestnilo na

prvom mieste postúpilo na kraj−
ské kolo súťaže, ktoré bolo 29. 5.
2014 v B. Bystrici.  

Dôležitosť znalostí sa prejaví až v ich využití
Pod mimoriadnou udalosťou sa v Zákone o civilnej ochrane obyvateľstva  rozumie živelná poPod mimoriadnou udalosťou sa v Zákone o civilnej ochrane obyvateľstva  rozumie živelná po−−

hroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. Nahroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. Na
tieto mimoriadne udalosti má byť obyvateľstvo pripravené a vedieť si zabezpečiť sebaochranutieto mimoriadne udalosti má byť obyvateľstvo pripravené a vedieť si zabezpečiť sebaochranu
a vzájomnú pomoc. S prípravou je potrebné začínať už od detstva a o to sa snaží aj Okresný úa vzájomnú pomoc. S prípravou je potrebné začínať už od detstva a o to sa snaží aj Okresný ú−−
rad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia. Súťažnou formou sa snažíme prenášať vedomostirad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia. Súťažnou formou sa snažíme prenášať vedomosti
pomocou pedagógov žiakom základných škôl, ktorí sa každoročne majú možnosť zapojiť do súpomocou pedagógov žiakom základných škôl, ktorí sa každoročne majú možnosť zapojiť do sú−−
ťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.ťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.

Prvé miesto: Základná škola s materskou školou Nenince, zľava:  (Béla Hrubík − starosta obce Vinica,
Mgr. Jozef  Cuper − prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš, Patrícia Zölleiová, Viktória Lászlóová,
Bryan Lendvai, Alex Fónod, Mgr. Hana Vozárová − učiteľka, Ing. Tibor Čierny − starosta obce Príbelce)

Druhé miesto: Základná škola Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho,
zľava Daniela Jakušová, Dominika Vaslíková, Denis Keller,
Marek Gajdoš, Mgr. Ján Červoč − učiteľ

Tretie miesto: Základná škola s materskou školou Nenince, zľava
Richard Tóth, Doris Tóthová, Alžbeta Šimurdová, Cyril Orem,
Mgr. Hana Vozárová − učiteľka

Text a foto: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia, Mgr. JÁN VOZÁR

Medaile a poháre na prvých troch miestach zabezpečilo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sekcia krízového riadenia
Bratislava. Víťazné družstvo získalo putovný pohár (putuje po ví−
ťazných školách od začiatku tejto súťaže) a kôš plný sladkostí, ktorý
do tejto súťaže venoval Béla Hrubík starosta obce Vinica, za čo mu
aj touto cestou ďakujeme. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí
prispeli cenami do súťaže: Sisme Slovakia, s.r.o. Malý Krtíš, Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica, Elektro Zolo, s.r.o. Veľký Krtíš, Datex Lučenec
s.r.o. − Veľký Krtíš, MYXY, s.r.o. Veľký Krtíš, ČSOB banka pobočka
Veľký Krtíš, Orange Slovensko, a.s. Veľký Krtíš, StVP, a. s., závod 05
V. Krtíš.  Veľké uznanie a poďakovanie si zaslúžia pedagógovia, kto−
rí popri svojej náročnej a zodpovednej práci venujú svoj vzácny čas
príprave žiakov na súťaž, z ktorej získané vedomosti môžu použiť pri
záchrane ľudských životov.
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Užívajte si každučký jeden
deň. Čaká vás bezstarostnosť,
preto si môžete dovoliť aj na
pár dní ubziknúť od povinnos−
tí a od práce. Pokiaľ to tak cí−
tite, vyberte si dovolenku a s
najbližšími niekam vycestujte
alebo si jednoducho robte to, čo

chcete. Veľmi sa vám bude dariť na poli lásky,
ktorú budete nielen rozdávať, ale budete ňou aj
zasypávaní. Nezadaní sa ocitnú v rozhodovaní
medzi viacerými partnermi alebo si budú môcť
zvoliť medzi dlhodobejším vzťahom a milenec−
kým. Skrátka, vyberte si to, čo vám vyhovuje, ale
nezabúdajte na svoje srdiečko a pocity.
Komplexné rodiny si tiež môžu vydýchnuť, vnú−
torné „doťahovačky“ smerom od rodičov k de−
ťom, ako aj vo všetkých kombináciách, sú pre
tieto dni zažehnané. 

To, že sa usmievate na všetky
svetové strany, neznamená, že
to tak cítite aj v skutočnosti.
Snažíte sa držať v pozitívnej
kondícii viac pre druhých ako
pre seba. Vnútorne máte však
strach, ktorý sa pomaly rozlieza
a prejavuje sa aj vo vašom konaní. Verte, že i−
ných a žiaľ, ani seba v tomto prípade neokla−
mete. Zamávajte so strachom a pošlite ho na
neurčitú dobu preč, inak mu na dlhší čas pre−
padnete. Čaká vás totiž veľký posun vpred a
všetci naokolo vám chcú a aj budú robiť ob−
rovskú radosť. Je však možné, že pre vlastnú,
vnútornú tmu to neuvidíte, čo by bolo na škodu.
Sústreďte sa na to čo je tu a práve teraz, aspoň
sa o to pokúste bez linajkovania budúcnosti.

Za každú cenu budete tlačení
do zmeny, s ktorou absolútne
nesúhlasíte, pretože vopred
viete, aký to bude mať dopad.
Hraničí to s akousi mužskou
rivalitou, kde už začínate poci−
ťovať obmedzenia a nepríjem−
né, vnútorné pocity. Všetko ne−
gatívne, vrátane spomínaných

tlakov a nevítaných zmien, prelomíte vďaka
srdcu a teda láske, či pozitívnym emóciám. Vo
finančnej oblasti sa vám jednoznačne oplatí
začať šetriť a peniaze ukladať euro k euru s
tým, že čoskoro príde čas, kde ich budete potre−
bovať, stačí už len siahnuť po zásobách a tým
budete uchránení požičiavaniu si, zmätkova−
niu na poslednú chvíľu, takto budete mať čistý
štít. 

Tento raz si šťastena zvolila
náklonnosť voči vášmu zname−
niu, budete podporení z každej
strany a vo všetkom, čo konáte.
Každý deň sa vám postará o
milé a nečakané prekvapenia,
ktoré vás budú vnútorne „roz−
tápať“ a tak sa bude z vás von
drať akýsi jemnocit a hrejivosť.
Napriek tomu sa nevyhneme upozorneniu, kto−
ré smeruje k vašej práci, dávajte si pozor na
klebety, teda na to, čo poviete a hlavne, ako to
poviete. Zraníte nejedno ego a budete poriadne
niekomu ležať v žalúdku a tlačiť ho v zuboch.
Preto si to vyžaduje obozretnosť a predvídavosť
v pracovnom kolektíve. V zdravotnej oblasti by
vám prospelo fyzické prečistenie a myšlienkové
vypnutie,  prípadne sa to skúste spojiť v jeden
víkendový pobyt.

Láka vás vidina zahraničia
po prípadne minimálneho ú−
niku z miesta, kde existujete.
Tieto plány prepojené na ces−
tovanie vám nevychádzajú z
jediného dôvodu. A síce, ne−
splnili ste si na domácej pôde
všetko, čo ste mali, veľa vecí

máte nedokončených a nedoriešených. Týmto
spôsobom (nebude vám nič vychádzať) budete
učení tomu, že najskôr treba dokončiť staré zá−
ležitosti a potom začať nové. A tak sa s vervou
pustite do všetkého, čo ste zanedbali, potom bu−
dete pustení ďalej, kam len budete chcieť a tú−
žiť. O niečo viac sa vám bude dariť vo vzťa−
hoch, ale pozor na umelo vyvolávané hádky, ne−
sekajte zo seba „frajerov“ za každú cenu. 

Toľko kariet znázorňujúcich
negatívne pocity na jednej ko−
pe ste nemali veľmi dávno.
Máte v sebe pocit toho, že ste
klamaní, že ste sami, že zlyhá−
vate a nič, čo robíte nedáva
veľký zmysel, či nenapĺňa vás.
Našťastie sa vám všetky pocity
v jednom bode nestretnú, iba
sa budú pomerne rýchlo meniť a striedať, po−
kiaľ sa úplne nevytratia, takže to vo veľkom ni−
koho z vás nezasiahne. Sú to akési dozvuky pre−
došlých dní. So zlomom prídu milé stretnutia a
to hlavne nečakané, s ľuďmi, s ktorými si bu−
dete veľmi rozumieť. Príjemnou zmenou bude
aj kratšia cesta, na ktorú budete vytiahnutí, no
a čerešničkou na torte je skvalitňovanie part−
nerského vzťahu a to v každom smere. Siahnete
dokonca po výraznejších zmenách.

Detský a nevinný úsmev od−
zbrojí každého a presne to bu−
de vašou, samozrejme, dobrou
zbraňou, ktorá vám pomôže
vykľučkovať aj z tých najne−
príjemnejších situácií, v kto−
rých sa ocitnete. Už v strede
týždňa budete postavení pred

rozhodnutie, ktoré by vám malo priniesť, mini−
málne na najbližšie dni, veľa slnka, radosti a
hlavne spokojnosti. Koncom týždňa na vás za−
útočia zdravotné problémy, ktoré budú previa−
zané na zachytávanie negatívnych energií, vy−
sielaných z univerza. Avšak lámaním ďalšieho
týždňa budete mať všetko vykompenzované a
môžete čakať len to najlepšie, čo si pre vás svet
pripraví, stačí už len po tom siahnuť. Vneste fa−
rebnosť kvetov do svojich životov. 

Ocitli ste sa v takých výšinách,
že všetko pod vami sa vám javí
v miniatúrnych veľkostiach a
vy túžite už len vzlietnuť a „ub−
ziknúť“ od všetkého zlého.
Získaný nadhľad je fajn a v
mnohých veciach vám pomá−
ha „prežiť“, ale nie všade je ví−
taný a potrebný. Nebojte sa stáť nohami pevne
na zemi a konfrontovať sa so životnými situá−
ciami napriamo, hlavne, čo sa týka práce a
vzťahov na pracovisku. V domácnosti, kde si už
dávno neplníte svoje povinnosti, chystajú na
vás pascu s cieľom zapojenia vás do bežných
povinností, ktoré nechávate na ostatných.
Otvorte oči, je tu krásne a nie všetko je tak zlé,
ako to teraz vnímate, vpustite do svojho srdca
radosť, neublíži vám. 

Dlhodobo sa pohrávate so
zmenou v oblasti práce, čaká−
te na vhodnú príležitosť, kto−
rá vám otvorí nové brány. Tak
presne toto príde skôr, ako si
pomyslíte, ale dobre sa roz−
hodnite, pretože nové pracov−
né povinnosti (či už samotná
zmena práce, pribratie ďalšej

práce alebo nové kontakty) vám pohltia veľa
času a nepôjde to skĺbiť so súkromím podľa va−
šich predstáv. Partner vám to dá poriadne „vy−
žrať“ a bude sa cítiť odsunutý na druhú koľaj.
Totiž, ako sami viete, každá minca má dve stra−
ny. Preto rozhodujte podľa svojho vedomia, prí−
padne si vopred stanovte hranice fungovania
nových pracovných záležitostí, vyhnete sa tak
problémom vo vzťahu, kde to máte už beztak
poriadne nahnuté.

Zdar v práci, o to viac, pokiaľ
spadáte do skupiny, či už veľ−
kých alebo malých podnikate−
ľov, tu sa vám bude dariť, ani
nebudete vedieť ako. Jediné,
čomu budete vystavení, je kon−
frontácia v súkromí a v kruhu
rodiny, bude sa jednať o
správne zadelenie času a venovaniu sa ľuďom,
ktorých ste do dnešných dní trošku, aj keď
nechtiac, zanedbali. Príjemné na tom bude to,
že sa vám začnú ozývať sami a vás to len a len
poteší. V druhej polovici týždňa vás čaká cesta,
preto si skontrolujte, či ste si nabalili všetko, čo
budete potrebovať, inak sa dostanete do úz−
kych. Budete svedkom súkromného úspechu
niekoho, na kom vám veľmi záleží a preto sa
rozhodnete túto radosť zdieľať s okolím. 

Zo začiatku vám úsmev tro−
chu zamrzne na perách a vy si
začnete všetko vydupávať bez
prihliadnutia na iných.
Sebecké sklony sa vytratia
spolu s plynutím dní a prekle−
nutím sa do druhej polovice
týždňa. Tu vás zasiahne lás−
ka, ktorú k životu tak veľmi

potrebujete, ale nezabúdajte, že v prvom rade
by ste nesebecky, mali ľúbiť sami seba a potom
prijímať lásku od partnera, nie ju očakávať a
vynucovať si ju. Preto sa počas týchto dní bu−
dete zapodievať prirodzenosťou, samovoľnos−
ťou a „neznásilňovaním“ všetkého, čo neklape
podľa vašich náročných predstáv. Tí, ktorí ne−
majú prácu, by mali zabojovať, vyskytne sa
skvelá príležitosť, šitá vám na mieru. 

Vy sa poriadne zapotíte.
Budete mať tendenciu kla−
mať a zavádzať, nech je za
tým čokoľvek, pouvažujte nad
tým ešte pred tým, než spôsobí−
te niekomu citovú smršť.
Okrem týchto „chúťok“ budete
postavení do pozícií a situácií,
kde sa od vás bude niečo očakávať (energetic−
ky, „osudom“ účelovo vytvorené okolnosti), kde
si budete musieť priznať, že ste nemali pravdu.
Je fajn za tú svoju bojovať ako lev, ale je dobré
rešpektovať a tolerovať aj názory iných ľudí,
prípadne sa vedieť ospravedlniť alebo tú svoju
pravdu preukázať. Preto vás čaká akési uče−
nie, a teda práve v tento týždeň „zasadnete do
lavíc“, kde bude vyučujúcim a lektorom samot−
ný život, ktorý vie na zlé veci patrične poukázať.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1 − izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0919 291
755, 0917 794 146.               np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo dám do prenáj−
mu  2 − izbový byt v priamom
centre mesta V. Krtíš. Inf. m0905
538 183.                               np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Neninciach, 48 árový pozemok
za 20.000 eur. Inf. m 0917 18 22
54.                                        np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Lučenskej 87. Cena dohodou.
Inf. m0905 73 49 02.         np − 485

n Predám rodinný
dom v Sklabinej po
čiastočnej rekonštruk−
cii. Inf. m0918 859 097. 

np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
družstevný byt na
Novohradskej vo VK.
Inf. m0940 373 834. 

np − 488
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt v OV v centre mes−
ta Hnúšťa, príp. vyme−
ním za 2 − izb. vo VK.
Inf. m 0944 516 216,
0940 371 307. np − 480
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izb. byt
na Ul. Venevskej 9. Inf.
m0908 42 19 16. 

np − 491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nadštan−
dardný 3 − izbový byt,
110 m2, na Ul. M.R. Šte−
fánika vo V. Krtíši. Inf.
m 0905 343 379, 0905
380 519.              np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − izbo−
vý byt. Inf.  m0908 527
535.                     np − 495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový a 3
− izbový byt po úplnej
rekonštrukcii. Inf. m
0908 527 535.    np − 496
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − izbo−
vý byt na Ul.
Venevskej, na 7. pos−
chodí. Inf. m 0915 767
707.                    np − 497

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul.
Novohradskej − 20m2. Inf. m0905
766 204.                              np − 498
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredájm rodinný dom v S. Ďar−
motách, 4 izby, 2 kuchyne, 2
chodby, 2 špajze. Na dvore sa na−
chádza murovaná klenbová piv−
nica. Všetky IS (voda, plynové
kúrenie, elektrina). Cena 16.000
eur. Inf. m0911 148 780. 

np − 503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
SNP vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m0905 245 095.           

np − 505
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Neninciach. Inf. m0918 772 904. 

np − 506
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám veľký 2 − izbový byt s
balkónom v OV vo V. Krtíši. Celý
byt je prerobený, treba vidieť.
Inf. m047/ 433 07 92.        np − 516

n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej ulici s balkónom,
čiastočne prerobený. Inf. m0911
079 201.                                np − 517
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Viničkách. Inf. m0905 526 321. 

np − 513
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf. m0907 621 145. 

np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii, prípadne
zariadený. Inf. m 0902 905 382. 

np − 520
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom. Inf. m 047/
488 92 83 − po 17.00, +36308 939
356, +36205 860 970.        np − 524

n Ponúkame na prenájom pries−
tor pre kozmetičku v luxusnom
salóne, v ktorom sa už nachádza
zabehnuté nechtové štúdio, ma−
sážny salón a kaderníctvo so ši−
rokou klientelou. Inf. m 0907 675
397 alebo facebook: moj salón
VK.                                     np − 526
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou, elektrina, voda, plyn.
Cena 11. 700 eur. Inf. m 0908 559
836.                                       np − 527
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. m 0908 337 401,
0905 507 995.                      np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izb. byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši, komplet
prerobený. Cena 28.000 eur. Inf.
m0903 506 524.                   np − 537
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo V.
Krtíši, kompletne prerobený.
Inf. m0917 632 608.           np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový
byt. Inf. m 0903 512 032. 

np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt, loggia, v
OV na B. Nemcovej č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m0902 276 483. 

np − 556

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.           np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám žltú gaučovú súpravu
+ 2 kreslá. Cena 150 eur + doho−
da. Inf. m0905 830 043.  np − 499
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu rohovú
súpravu (pravú). Cena 500 eur.
Inf. m0907 766 055.           np − 500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rádiátory − rebrové,
nové − lacno. Inf. m0949 076 332. 

np − 504
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu spálňu a obý−
vačku − LACNO!. Inf.m 0905 362
184.                                     np − 507

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ

" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,− eur
" 2 − izbový OV na B.Němcovej 14 000,− eur

nPrenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený,
zariadený. Cena 219 eur
s energiami. Inf. & 0907 315
161.                                np − 439

nPredám udržiavaný rodinný
dom v Dolných Plachtinciach
č.47. Tri izby, kuchyňa, kúpeľ−
ňa, garáž, hospodárske stavby,
pozemok 856 m2, zastavaná
plocha 181 m2. Elektrina, plyn,
voda, žumpa, prístup z dvoch
strán, možnosť chovu hospo−
dárskych zvierat. Cena 20.000
eur (23,40 eur /m2), pri rých−
lom jednaní výrazná zľava. Inf.
m0949 247 627.             np − 489

nn Dám do prenájmu zreDám do prenájmu zre−−
konštruované nebytovékonštruované nebytové
priestory aj so zariadením,priestory aj so zariadením,
vhodné na podnikanie − Ul.vhodné na podnikanie − Ul.
Banícka 703/10, V. Krtíš.Banícka 703/10, V. Krtíš.
Inf. Inf. mm 0905 459 479.  np − 5420905 459 479.  np − 542

nPrenajmem 2 − izb. byt − pre−
robený na 3 − izbový, Ul.
Písecká. Inf. m0905 840 734. 

np − 544

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538
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nPredám čiernu obývaciu stenu
(staršia, štýlová), hnedú staršiu
sedaciu súpravu, predsieňovú
skriňu, váľandu a staršiu bielu
spálňu. Všetko dohodou − lacno.
Inf. m0908 496 375, 0905 530 218. 

np − 510
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám práčku, ústredné kú−
renie a bojler. Inf. m 047/ 48 873
25.                                       np − 533
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim lacno staršiu váľandu s
úložným priestorom. Inf. m0910
638 572.                              np − 535
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám obývaciu stenu PALI−
SANDER − 3,5 m, stôl a 4 stoličky,
konferenčný stolík a 2 TV stolí−
ky. Cena spolu 150 eur. Inf. m
0944 179 510.                      np − 541
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám spálňu a detské oble−
čenie, kočík, postieľku, ohradku,
sedačky do auta.  Inf. m0940 311
775.                                    np− − 555

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244

n Predám Škodu Octavia r.v.Predám Škodu Octavia r.v.
1998, 1.8, 125 PS, STK a EK no1998, 1.8, 125 PS, STK a EK no−−
vá, zelená metalíza, zohrievavá, zelená metalíza, zohrieva−−
nie sedadiel, strešné okno, ránie sedadiel, strešné okno, rá−−
dio, nové zimné a letné gumy,dio, nové zimné a letné gumy,
najazdených 175.000 km, enajazdených 175.000 km, e−−
lektronické okná. Cena 2.000lektronické okná. Cena 2.000
eur. Tel. č. 0949 489 369.eur. Tel. č. 0949 489 369.

np − 502

nPredám Škodu Felicia, r.v. 97,
STK a EK, ťažné, šíber, dobrý
stav. Inf. m0918 565 355. np − 529
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám biely Peugeot 306, 1.4
B, r.v. 1998, ťažné, el. okná, šíber,
STK a EK do 2016. Cena 1 800 eu−
ro + dohoda.  Inf. m0908 946 292. 

np −551

nPredám detské dievčenské ve−
ci (letné, zimné) od 1−5 rokov +
topánky, treba vidieť. Inf. m
0904 480 914.                  np −123b

nPredám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf.m0917 421 614. 

np − 393
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám smrekové hranoly
10x14 cm, dĺžka 5 a 10 m a dlaž−
bu 33x33 cm. Inf.  m0902 59 48 67. 

np − 521
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPredám malý obilný kombajn
CLAAS a skúter Simson. Inf. m
0917 18 22 54.                    np − 483
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lištovú kosačku MF
70 v dobrom stave. Inf. m 0907
433 709.                              np − 540

nPredám 3−dňové kuriatkaredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071071.                                   np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám fenku NO. Inf. m0904
692 915. Cena dohodou. np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 8 týždňové morky. Inf.
m0907 871 019.                 np − 501
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuriatka, Inf. m 0905
924 787.                              np − 512
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá (18 kilové
po 50 eur/kus) Inf. m 0910 254
546.                                     np − 519
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zajace. Inf. m 0917 075
588.                                    np − 525
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vietnamské odstavča−
tá, čierne aj biele. Inf. m 0907 840
647.                                       np − 531
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce (2 ročné) 2+1
mláďa. Inf. m Štefan Hroza,
Nová Ves 47.                     np − 549

nPredám hovädzie mäso v 5 kg
balíčkoch. Cena za 1 kg je 5 eur.
Inf. m0907 317 220.         np − 536
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kozie mlieko − priamo
v meste Veľký Krtíš.  Inf. m 0904
968 996.                              np − 553
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kukuricu 10 q (1 q/20
euro).  Inf. m 047 48 921 87. np − 554

nPredám domáce klobásy a iné
zabíjačkové produkty.  Inf. m
0902 846 552.                       np − 554

l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                 np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689.                             np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme do pracovného po−
meru zváračov, vzduchotechni−
kov a elektrikárov do zahrani−
čia. (Nemecko) Inf. m 0911 777
180.                                      np − 468
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím malé dieťa alebo star−
šieho človeka. Inf. m 0917 636
457.                                     np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                      np − 494

n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí, alebo detí,
pomocná sila v kuchyni, uprato−
vačka, chyžná, krčmárka... Inf.
m0949 121 407.                 np − 514
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO l BURZA PRÁCE

l PRODUKTY Z DVORA

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m0036/309 258 102, 
0905 95 24 59 np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.         

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

nNAJLACNEJŠIE 
ÚSPORNÉ BETÓNOVÉ 
DEBNIACE TVÁRNICE.

Hrúbka: 12 / 20 / 30 cm.
Novinka v EÚ, garantujeme 

najnižšie ceny na trhu. 
ÚSPORA AŽ 80% BETÓNU ÚSPORA AŽ 80% BETÓNU 
NA ZALIATIE TVÁRNICE! NA ZALIATIE TVÁRNICE! 
Inf. m0911 777 180.     np − 466

nProfesionálne kosenie, vyží−
nanie, hrabanie a úpravy zá−
hrad a rôznych plôch (nerov−
ných, veľkých, zanedbaných),
údržba pozemkov, likvidácia
krovia. 
Profesionálne pílenie dreva

na klátiky, rúbanie dreva. Inf.
m0917 754 682.          np − 502 b

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a

nPredám garážové
a vchodové dvere.
Inf. m0907 808 707.   

np − 557

nOPRAVA 
OSOBNÝCH 

A NÁKLADNÝCH ÁUT,
TRAKTOROV

PRÍPRAVA NA STK,
DIAGNOSTIKA 

+ NÁHRADNÉ DIELY.
Inf. m0917 765 720. 

np − 515

nPredaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355. 

np − 528
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FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 25. 5. 2014

1. TJ Vinohrad Čebovce 23   17 5   1 128 : 28 56     20
2. FC Baník Veľký Krtíš 23   18 2   3 117 : 38 56     23
3. TJ Družst. Sklabiná 23   18 2   3 93 : 21 56     23
4 . TJ Nenince 22   15 2   5 105 : 32 47     11
5. TJ Prameň D. Strehová 23   15 2   6 93 : 37 47     11
6 . FK Slovenské Ďarmoty 23   11 1   11 89 : 65 34     1
7.  FK Bušince 22   10 2   10 56 : 47 32     2
8. TJ Partizán Hrušov 22   10 2   10 70 : 76 32     2
9. ŠK Vinica 23   8 3   12 57 : 90 27     −6
10. TJD Príbelce 23   7 2   14 55 : 65 23    −13
11. OFK Olováry 23   7 1   15 48 : 84 22    −14
12. TJ S. Plachtince − OFK 23   4 2   17 33 : 135 14    −22
13.  FK Záhorce 23   3 0   20 21 : 128 9      −24
14.  Sokol Opat. Nová Ves 22   1 4   17 16 : 135 7      −29

OKRES ŽIACI − PO 25. 5. 2014

OKRES DORAST − PO  25. 5. 2014

1. TJ Družst. Sklabiná B 18   14 1   3 67 : 23 43    16
2. OFK Olováry B 18   10 3   5 52 : 31 33    6
3. FK Bušince 18   9  3   6 50 : 40 30    3
4. TJ Vinohrad Čebovce B 18   5 3   10 33 : 53 18    −9
5. TJ Prameň D Strehová B 18   5 2   11 39 : 44 17   −10
6 .TJ Družstevník Želovce 18   4 2   12 23 : 73 14   −13

1. TJ Ipeľ Balog nad Ipľom 22   16 3   3 109 : 42 51    15
2. TJ Družst.  Sečianky 21   15 2   4 66 : 38 47    17
3. OFK Olováry 22   13 2   7 68 : 45 41    8
4. ŠK Vinica 21   9 2   10 68 : 54 29    −1
5. TJ Družstevník Želovce 22   8 3   11 50 : 42 27    −6
6. TJ Slovan M. Kameň 22   6 2   14 51 : 77 20    −16
7. FK Lesenice 22   2 0   20 26 : 140 6     −24

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

IV. liga JUH:  Kováčová − V. Krtíš

V. liga D: Olováry − Sklabiná

V. liga D: Čebovce − D. Strehová

V. liga D: Radzovce − S. Ďarmoty

I. trieda okres: S. Plachtince − D. Lom

IV. liga JUH: Hnúšťa − Vinica

V. liga D: Príbelce − Buzitka

I. trieda okres: Kosihy n. I. − M. Kameň

V. liga D: Mýtna − Balog n. I.

I. trieda okres: Záhorce − Nenince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 12. KOLO

Ján Pavlík, Lesenice, 85 b. , Mária
Mericová, Vrbovka, 84 b., Ján Havrila,
Sklabiná, 83 b. , Ján Nemčok, Záhorce,
83 b. , Erik Ádám, V. Krtíš, 82 b.,
Viktória Furáková, M. Straciny, 81 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 80 b., Gabriel
Skabella, V. Čalomija, 80 b. Gejza
Mlynárik, Želovce, 79 b., Mária
Bariaková, V. Krtíš, 78 b. , Milan
Havrila, V. Krtíš, 78 b. , Ondrej Cífer, V.
Krtíš, 77 b., Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 76
b., Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 76 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 76 b., Jozef
Kováč, Vinica, 76 b., František Petényi,
Vinica, 74 b., Erika Macková, Záhorce,
74 b., Svetozár Havrila, Obeckov, 74 b.,
, Jozef Košík, Čebovce, 74 b., Tibor
Rybár, V. Krtíš, 73 b. , Ján Kiss, Vinica,
72 b. , Jaroslav Macka, Záhorce, 72 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 71 b.,  Jozef Csík, V.
Ves n.I., 71 b. , Ján Macka, Záhorce, 71
b., Ján Urda, nml., M. Kameň, 71 b.,
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 70 b.,  Jakub
Holoda, V. Čalomija, 69b., Jozef Donč,
K. Kosihy, 69 b., Stefo Zolo Svorník, Že−
lovce, 67 b.,  Ján Molnár, D. Strehová,
66 b., Ján Golian, V. Krtíš, 66  b.,
Miroslava Macková, Záhorce, 64 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 62 b., Ján Urda,
st, V. Krtíš, 62 b. , Stanislav Lendvai,
Bátorová, 62 b., Ákos Súth, Balog n. I.,
61 b. , Stanislav Mačuda, D. Strehová,
57 b.,Ladislav Kiss, Vinica 50 b. ...atď

Futbalová tipovačka  10. kolo:

n Ponúkame prácu vodiča ná−
kladného auta s vodičským o−
právnením C, D a T na trasu SK
− HU. Plat dohodou. Inf. m0908
93 43 71.                            np − 534
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme pilčíka a vodiča s
VP skupiny C a T na traktor
Tatra. Podmienkou je oprávne−
nie na obsluhu hydraulickej ru−
ky. Minimálna prax 5 rokov.
Kontakt: v pracovné dni od 8.00
− 16.00 hod. Inf. m048/418 03 96. 

np − 545
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám šikovného stolára s
prívesným vozíkom na menšie
stolárske práce.  Inf. m0910 664
145.                                  np − 547

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.  np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723.

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPredám domáce klobásy. Inf.
m0902 846 552.              np − 508
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rýchla pôžička PROFICRE−
DIT. Inf. m0902 767 838. np − 492
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, min−
ce, bankovky, sväté sochy, staré
sklo...  Inf. m0903 671 290.

np − 546

nZabudli ste si kľúče v lekárni
Aqua Viva? Informujte sa pria−
mo v lekárni.  Zn. Čierne púzdro
so sväzkom kľúčov.         np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prosíme pána Juraja Černé−
ho, aby si prišiel do redakcie
pre preukaz poistenca, ktorý
zrejme stratil a našiel ho náš či−
tateľ.                                      −red−

l BURZA PRÁCE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNE

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.   np − 413

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

l STRATY A NÁLEZY
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OK (PREDSEDA,
Ing. LADISLAV HLINICA)

OK/1−2014
Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej
komisie ObFZ zo dňa 28.5.2014
Prítomní : Ing. Ladislav Hlinica –
predseda OK, Ervin Vladár,
Gabriel Zsigmond, − členovia
Odvolanie  AR p. Tibora Zolczera

voči rozhodnutiu DK ObFZ  pod
D94 a D95  pod bodom D106 zve−
rejnené v Spravodaji č.48/2013−
2014.
OK podané odvolanie preskúma−

la a uzniesla sa na nasledovnom
rozhodnutí:

Odvolanie Tibora Zolczera – AR
zo zápasu OFK Stredné
Plachtince – TJ Nenince  zamieta.
Dôvod: DO v zmysle DP čl. 32/1, čl.

32/2, čl. 49/5, čl. 49/4, čl. 12/6 bolo DK
ObFZ uplatnené správne.
Poplatok za prerokovanie odvola−
nia 50 eur ostáva na účte ObFZ V.
Krtíš. Proti rozhodnutiu OK ObFZ
je možné uplatniť opravný pro−
striedok, odvolanie na OK SFZ v
zmysle DP Tretia časť, Tretia hla−
va.

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ
(PREDSEDA, GABRIEL BACSA)
VV ObFZ, na svojom 7.  zasadnutí
dňa 29.05.2014 okrem iných:
a)   Schválil správu o hospodárení
ObFZ V. Krtíš k  28.05.2014
b) Vzal na vedomie vyhodnotenie
výberu ml. žiakov, ktoré sa  kona−
lo v R. Sobote 20.5.2014 
c) Schválil program a termín riad−
nej konferencie ObFZ 4.7.2014 o
16:00 h.
d) Schválil termín Aktívu ŠTK
ObFZ 4.7.2014 o 17:30 h.
e)   Schválil za členov TMK ObFZ:
Tibora Zolczera a Milana Nilaša.
f) Schválil za člena ŠTK ObFZ Mgr.
Antona Čarného.
g)    Schválil za člena DK ObFZ
PaedDr. Dušana Šimuna.
h)  Schválil návrh predsedu KR,
zaradiť Pavla Kalmára ml. na NL
R SsFZ od súťažného ročníka
2014/2015.
i) Schválil návrh predsedu KR, za−

radiť Jozefa Híveša na NL DZ
SsFZ od súťažného ročníka
2014/2015.

Program riadnej konferencie
ObFZ 4. 7. 2014

1.   Otvorenie a prehlásenie, že
konferencia sa koná v zmysle
Stanov ObFZ
2.     Kontrola plnenia uznesení z
poslednej konferencie ObFZ
3. Schválenie mandátovej komisie
4. Schválenie pracovného pred−
sedníctva konferencie
5. Schválenie programu konferen−
cie
6. Príhovor predsedu ObFZ
7. Správa o činnosti VV ObFZ od
Konferencie ObFZ 8.11.2013
8. Správa mandátovej komisie
9. Voľba návrhovej komisie
10. Schválenie rozpočtu ObFZ na
rok 2014
11. Správa o hospodárení ObFZ za
I. polrok 2014
12. Správa revíznej komisie
13. Informácia o vyhodnotení sú−
ťažného ročníka 2013/2014
14. Informácia o pripravenosti no−
vého súťažného ročníka 2014/2015
15. Doplňujúce voľby predsedu
DK ObFZ
16. Správa volebnej komisie
17. Diskusia
18. Schválenie návrhu uznesenia
19. Záver

ŠTK (PREDSEDA, 
LADISLAV DOBOŠ)

ŠTK/1.
ŠTK po vzájomnej dohode naria−
ďuje odohrať MFS žiakov 24. kolo
30.5.2014 o 17:00 h. S. Plachtince –
Záhorce. FK S. Plachtince uhradí
poplatok 10 eur v MZF.
ŠTK/2.
ŠTK  po vzájomnej dohode naria−
ďuje odohrať MFS žiakov Bušince
– O. N. Ves dňa 7.6.2014 o 14:00 h.
ŠTK/3..
ŠTK nariaďuje odohrať MFS I.
trieda dospelých 20. kolo M.
Kameň – Nenince dňa 1.6.2014 o
13:30 h.
ŠTK/4.

ŠTK po vzájomnej dohode naria−
ďuje odohrať MFS dorast 25. kolo
Vinica − Balog dňa 30.5.2014 o 16:00
h. FK Vinica uhradí poplatok 10
eur v MZF.
ŠTK/5.
ŠTK po vzájomnej dohode naria−
ďuje odohrať  MFZ žiakov Vinica –
Olováry o 17:00 h. FK Vinica uhra−
dí poplatok 10 eur v MZF.
ŠTK/6.
Námietka kap. domácich v MFS I.
trieda dospelých M. Kameň – K.−
Kosihy bola prerokovaná ako ne−
opodstatnená.
ŠTK/7.
Prihlášky družstiev pre nový sú−
ťažný ročník 2014/2015 je potrebné
zaslať na ObFZ v termíne do
26.6.2014. Formulár – prihláška do
súťaže nájdete v ISSF v časti
Dokumenty. Výška štartovného
vkladu sa pre nový súťažný ročník
nemení − (I. trieda dospelých 130
eur, II. trieda dospelých 100 eur).

DK (POVERENÝ PREDSEDA,
MICHAL HÚDEK)

D114
Pavol Toman 1261496 (Olováry
„B“ II. Trieda), ČK po 2x ŽK –DO
pozastavenie športovej činnosti 1
MFS podmienečne podľa čl. 37
ods.3, čl. 40 ods. 2 od 28.5. 2014 do
28.8.2014. Poplatok 10 eur v MZF.
D115
Ladislav Berecký 1164890
(Lesenice I. trieda dospelých),
HNS sotenie do súpera v preruše−
nej hre čl. 49 ods.1/a, DO pozasta−
venie športovej činnosti 3 MFS ne−
podmienečne od 26.5.2014.
Poplatok 10 eur v MZF.
D116
Jozef Szatmári 1166645 (O. N. Ves
I. trieda dospelých), ), HNS sotenie
do súpera v prerušenej hre čl. 49
ods.1/a, DO pozastavenie športovej
činnosti 3 MFS nepodmienečne od
26.5.2014. Poplatok 10 eur v MZF.
D117
DK predvoláva na 5.6.2014 o 16.00
h.  predsedu TJ Nenince p.
Ladislava Híveša a hráča Tomáša

Kuzmu 1122472 pre porušenie roz−
hodnutia DK č. D90.
D118
DK zamieta žiadosť Nikolas
Koryťák 1265541 (Vinica dorast) o
zmenu trestu. Poplatok 5 eur v
MZF.
D119
Juraj Gömöry 1151315 (M. Kameň
I. trieda dospelých), čl. 48 ods. 1/a
pozastavenie činnosti do vyšetre−
nia prípadu od 28.5.2014.
D120
DK trestá klub FK D. Strehová „B“
pre manipulovanie s videozázna−
mom  zo zápasu FK D. Strehová
„B“ – Olováry „B“ zo dňa 4.5.2014
fin. pokutou 50 eur. Poplatok 10
eur v MZF.
D121
DK žiada predložiť videozáznam
zo stretnutia V. Čalomija – Kosihy
n. Ipľom zo dňa 25.5.2014 do
4.6.2014.
D122
DK predvoláva R – Eduard
Mačuda na deň 5.6.2014 o 16:30 h.
D123
DK predvoláva R – Tibor Zolczer
na deň 5.6.2014 o 16:45 h.
D124
DK ukladá R – Ladislav Majer DO
fin. pokutu 10 eur, čl. 63 ods.1/c.
Poplatok 10 eur uhradí na účet
ObFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné
sa odvolať podľa ustanovení Tretej
časti Tretej hlavy DP.    

KR/1.
KR odstupuje na DK R – Ján
Ambrózi.
KR/2.
Žiadosť Slovan M. Kameň ohľa−
dom pre delegovania R – vyhovu−
je.

SPRÁVA ZO SEKRETARIÁTU:
S/1.
Oznam celej futbalovej verejnosti
– Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizova−
ní verejných športových podujatí:
odkaz na stiahnutie, www.ob−
fzvk.sk – Dokumenty – Ostatné do−
kumenty – zákon č. 1/2014 Z.z.

GABRIEL BACSA, predseda ObFZ
JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

nČS SHELL V. Krtíš hľadá pra−
covníka na vonkajšiu obsluhu.
Inf. m047 49 116 86.         np − 559
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v rekreačnej
oblasti Bánovo − Zbojská (medzi
Tisovcom a Breznom). Chata
má 8 miest na spanie, kúpeľňu,
WC, krb a je situovaná v hore.
Neďaleko nej sa nachádza ly−
žiarsky vlek a ozubnicová želez−
nica na Pohronskú Polhoru.
Výhodná cena − dohodou. Inf. m
0903 581 293.                    np − 569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu − pre nefaj−
čiara/−ku. Inf. m 0910 638 572
(NIE SMS!).                        np − 477

n Stredná odborná škola v ŽeloStredná odborná škola v Želo−−
viach vyhlasuje OBCHODNÚviach vyhlasuje OBCHODNÚ
VEREJNÚ SUŤAŽ  o najvhodVEREJNÚ SUŤAŽ  o najvhod−−
nejší návrh na uzavretie kúpnejnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj traktora ZEzmluvy na predaj traktora ZE−−
TOR 8045. Bližšie informácie naTOR 8045. Bližšie informácie na
informačnej tabuli obce Želovce,informačnej tabuli obce Želovce,
informačnej tabuli Strednej odinformačnej tabuli Strednej od−−
bornej školy Želovce, na www.sobornej školy Želovce, na www.so−−
szelovce.sk, tel.č. 047/48 932 64 aszelovce.sk, tel.č. 047/48 932 64 a−−
lebo na:   ekon@soszelovcelebo na:   ekon@soszelovce.sk     

np − 565
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hontiansko−novohradskáontiansko−novohradská
knižnica A.H.Škultétyho vyknižnica A.H.Škultétyho vy−−
hlasuje obchodnú verejnúhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prenájom nebytosúťaž na prenájom nebyto−−
vých priestorov. Podmienkyvých priestorov. Podmienky
súťaže sú zverejnené na insúťaže sú zverejnené na in−−
ternetovej stránke ternetovej stránke 

www.hnk−vk.sk.    www.hnk−vk.sk.    
np − 570

n Prijmem brigádničku na
zmrzlinu pri nemocnici vo V.
Krtíši. Inf. m0915 874 257.  

np − 560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá (mangali−
ce). Inf. m0917 851 897. np − 561

nPredám vietnamské odstavča−
tá. Cena 20 eur. Inf. m 0915 151
261, Želovce.                     np − 564
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky − čistokrvné,
novozélandské biele a králiky
nemecké, obrovité strakáče. Inf.
m0905 192 877.               np − 566

n Robím lacné stavebné práce.
Inf. m0902 730 441.        np − 568
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo V.
Krtíši − zrekonštruovaný. Inf. m
0911 50 65 27.                  np − 572

l PO UZÁVIERKE

nOZNAM PRE 
DRŽITEĽOV ZBRANÍ.

Vykonávame tlakové skúšky
vašich zbraní. Objednávky

do 5. 7. 2014 na tel. č.: 
0907 288 687. np − 562

nn Ponúkam zatepleniePonúkam zateplenie
rodinných domov a povrrodinných domov a povr−−
chovú úpravu + ponúchovú úpravu + ponú−−
kam kamienkový kobekam kamienkový kobe−−
rec zn. BIANKA − aj s porec zn. BIANKA − aj s po−−
kládkou, do exteriérukládkou, do exteriéru
(chodníky, bazény). Inf.(chodníky, bazény). Inf.
mm 0903 561 711.     np − 5670903 561 711.     np − 567

ObFZ Veľký Krtíš − spravodaj  č. 50 − 2013/2014
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Domáci privítali mužstvo z po−
slednej priečky, ale celý zápas
vôbec nebol vidno rozdiel medzi
mužstvami.  V 15.́  Nedelovu
strelu brankár kryl, Krupčiak sa
zranil v 20.́  a museli ho vystrie−
dať. Nedela ani v 27.́  neskóroval.

Domáci boli aktívnejší, mali šan−
ce, no nezakončili ich. V 40.́  vy−
strelil Nagy, no tiež vedľa.  V II.
pol. v 51.́  odpískal rozhodca 11−
tku po faule na P. Gyrásza.
Pokutový kop Nedela bezpečne
premenil − dostal domácich do

vedenia, čo netrvalo dlho. Hostia
v brejku v 55.́  vyrovnali. Jozef
Ďurás v 70.́  netrafil ani z 5 m.
Posledných 10 min. rozumne do−
hrali a odviezli si zaslúžene bod.
Dnešný výkon domácich by ne−
stačil ani na okresnú súťaž.
Hráči by sa mali nad sebou za−
myslieť.      − JOZEF STRIHO − 
Dorast: Vinica − Balog n. I. 3:2

V. LIGA SKUPINA D: BALOG N. I. − LUBENÍK 1:1 (0:0)

Domáci podali zahanbujúci výkon 
Diváci: 80; Góly − D − Nedela, H − Micheľ. 

Začiatok zápasu poznačil chyb−
ný zákrok brankára hostí
Vreštiaka, ktorý netakticky vybe−
hol, loptu zle odkopol a M.
Horváth ho úspešne preloboval −
1:0. Aj ďalšiu príležitosť mali do−
máci, ale Kukolík nedokázal do−
praviť loptu do prázdnej brány.
Hostia sa prebrali, kolmou pri−
hrávkou stredom poľa vysunuli
rýchleho Bamburu, ktorý vyrov−
nal − 1:1. Ďalšiu príležitosť domá−
cich nevyužil Fűlőp. Ani M.
Horváth nebol úspešný, keď stre−
lil tesne vedľa.  Na pohotovú stre−

lu Bamburu v závere I. pol. dobre
reagoval domáci brankár Čepo.
II. časť hry začali baníci odváž−
nejšie. Upútala pekná strela z ko−
pačky Saba, aj jeho ďalší center
sprava do pokutového územia
našiel Ondrejkova, ten strelil
prudko nad. Hostia hru vyrovna−
li. Po hodine hry z 30 m napriahol
Karásek a na jeho prudkú strelu
domáci brankár nedosiahol − 1:2.
Na druhej strane Németh veľkú
príležitosť baníkov nevyužil.
Rovnako slabá strela Horvátha
skončila v zakončení vedľa brá−

ny. V týchto fázach domáci chy−
bovali v rozohrávke a výsledok
už nedokázali zvrátiť.  Priebeh
celého zápasu sa vyznačoval
množstvom nepresností zo stra−
ny rozhodcov, čo prinášalo veľké
rozčarovanie v radoch fanúšikov.
Žiaľ, takto je poznačených viace−
ro zápasov, čím trpí regulárnosť
súťaže. Týmto nechcem osprave−
dlňovať rozčarovanie z účinkova−
nia mužstva baníkov v súťaži.
Ostávajúce obidva zápasy treba
odohrať so cťou. V nedeľu baníci
cestujú do Kováčovej.   

− JOZEF DUDÁŠ −   
Dorast: Fiľakovo − V. Krtíš 0:1,

gól: Lancini.  Príprava ml. žiakov
− turnaj v Poltári za účasti
Lučenca, Kalinova, Hnúšte a
Poltára − 2. miesto.  

IV. LIGA SKUPINA : V. KRTÍŠ − DETVA 1:2 (1:1)

Ďalšie rozčarovanie z domácej prehry 
Rozhodoval: Radoslav Košarník z B. Štiavnice;  divákov: 95; góly:
D − 4.́  M. Horváth (FC), resp. 13.́  L. Bambura, 61.́   M. Karásek
(MFK); ŽK: D. Golian (MFK). 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
26. kolo − Ne 1. 6. o 17:00

Fiľakovo − Podbrezová B 
voľný žreb − Divín 
Zvolen −  Poltár 
Vinica −  Žarnovica 
Š. Bane −  Hnúšťa 
V. Krtíš −  Detva 
Revúca −  Kováčová

TABUĽKA

4 : 0
−

1 : 2
1 : 1
3 : 1
1 : 2
1 : 0

I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

24. kolo − Ne 1.6. o 17:00
Sklabiná  −  S. Ďarmoty 
Tomášovce − Radzovce 
Balog n. Ipľom − Lubeník 
Jesenské  − Mýtna 
D. Strehová − Tornaľa 
Buzitka − Čebovce 
Olováry  − Príbelce

TABUĽKA

1 : 3
1 : 0
1 : 1
3 : 1
1 : 0
1 : 0
7 : 1

* Želovce – Bušince 2:2 (1:1)
D – Kollár, Vladovič, H – Kováč,

Kiss
* Sklabiná B – Olováry B/M.

Zlievce 3:2 (3:1)
D – Mesároš 2x, A. Takáč, H –

Koštiaľ 2x
*D. Strehová – Čebovce B 1:2 (0:1)

D −  Tóth, H – Pásztor, Pajer 

II. TRIEDA OKRES  

Líder súťaže prišiel do Sklabinej
potvrdiť postavenie v tabuľke a
domácich ohrozených zostupom
nabudiť pre získanie 3 bodov. Ú−
vodné minúty sa hrali obojstran−
ne opatrne. Jedna aj druhá stra−
na sa snažila neurobiť zbytočnú
chybu. Domácim sa naskytla pr−
vá príležitosť v 4.́ , keď v sľubnej
šanci sa Michal Maslaňák nepre−
sadil. Hostia pohrozili v 10.́ , keď
Berec hlavičkoval cez seba a o−
hrozil bránku Kočiho. V ďalších
minútach mohli udrieť domáci,
no hlavičku Ďuricu po rohu hos−
tia odvrátili na ďalší rohový kop.
Ďalšie minúty sa niesli v taktickej
bitke, v ktorej hostia ukazovali
svoje skúsenosti a domáci túžbu
získať potrebné tri body. Hostia v

39.́ udreli z rýchleho protiútoku,
keď Berec prebral loptu v 16−ke a
nekompromisne ju vsietil za chr−
bát bezmocného Kočiho. Vzápätí
mohol vyrovnať Maslaňák, no je−
ho strelu poľahky zneškodnil
Holub v bránke hostí. V 42.́  sa
skóre opäť menilo, keď Havrila
pohotovou strelou rozvlnil sieť
Sklabinej na 0:2, čo bol prakticky
aj polčasový rezultát. Po zmene
strán sa Sklabiná snažila niečo s
výsledkom urobiť, ale v 54.́ vyro−
bili ďalšiu hrubú chybu a hostia
nekompromisne trestali na 0:3.
To už bola na kopačkách sklabin−
ských futbalistov veľká nervozi−
ta, ktorá im zväzoval nohy a robi−
li chybu za chybou. Diváci čakali
za záchranné lano v podobe gólu,

ktorý by mohol zápas ešte ďalej
zdramatizovať, ale domáci sa do
gólových šancí nedokázali dostať.
Slovenské Ďarmoty kontrolovali
priebeh hry a čoraz viac sa pri−
bližovali k postupovým brehom.
Svoju dominanciu mohli ešte v
73.́ zvýrazniť, ale tentoraz im v
koncovke šťastie nestálo. Najskôr
strelu Bereca vyrazil Koči na roh
a po jeho rozohratí hlavičkovali
tesne vedľa domácej bránky. Dej
zápasu už neodvrátil ani gól
Kováča v 85.́ , keď premenil pe−
naltu po faule na Matikovského.
Slovenské Ďarmoty už ďalší dej
pohotovostne kontrolovali a zo
Sklabinej si odniesli cenné 3 bo−
dy. Napriek prehre domácim
chlapcom patrí poďakovanie, že
sa snažili, ale súper bol nad ich si−
ly. Súperovi súčasne blahoželá−
me k postupu do IV. ligy. 

− JOZEF PAHOLÍK; 
ŠTEVO RIMAJ − 

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − S. ĎARMOTY 1:3 (0:2)

Gól za domácich Kováč z 11−m, za hostí Berec, Pixiades a Havrila.
Rozhodoval Žiak pred 330 divákmi. 

Sláva víťazom, česť porazeným

Viničania od úvodu dokázali s
lídrom držať krok, ba v prvom
polčase mali aj viac z hry. V 3.́
Zacharovu peknú strelu vyrazil
brankár na roh. Strelu hostí v 10.́
vyriešil Geregai. Iba s námahou
odvrátila obrany hostí pred
Antalom loptu na roh v 15.́  Po
faule na Csatlósa v 21.́  Zacharov
priamy kop odvrátili hostia na
roh. Po peknej akcii domácich v
30.́  Csatlós z otočky strelil vedúci

gól domácich 1:0. V 34.́  po uvoľ−
není Gálom, strelil Antal iba do
rúk brankára. V 37.́  sa Csatlós
pokúsil prehodiť brankára z hos−
tí z polovice ihriska, ale ten loptu
vyrazil na roh. Po ďalšom rohu v
42.́  elegantne nožničkami zakon−
čoval Régi, ale lopta tesne minula
bránu.  Žarnovica v 46.́  využila
stratu lopty domácich v strede i−
hriska a Mikuška vyrovnal − 1:1.
Domáci mali možnosť priameho

kopu v 57.́ , ale Zachar strelil vy−
soko nad. V 60.́  z protiútoku po−
hrozili hostia, no strela išla vedľa
brány. Pekné akcie sa potom
striedali na oboch stranách, ale
bez úspechu. V 68.́  Halko vystrie−
dal Sz. Tótha a v 72.́  Kalmán
Skabellu. Do konca stretnutia sa
hral pekný futbal z oboch strán,
ale na skóre sa už nič nemenilo. 

−G. ZSIGMOND−

Žiaci: Vinica − Olováry 6:1, vede−
nie  klubu ďakuje spoločnosti
Falcom Trade za nové dresy pre
žiakov. Dorast : Vinica − Balog 3:2. 

IV. LIGA SKUPINA JUH: VINICA − ŽARNOVICA 1:1 (1:0)

Zaslúžená remíza s lídrom
Góly: 30.´ Csatlós − 46.´  Mikuška, ŽK: 60.´ Černák, 76.´ Šopa, 79.´
Necpal; rozhodca: P. Vrtich; divákov: 300. 
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Po dvoch vyhratých zápasoch
Čebovčania cestovali na horú−
cu pôdu do Buzitky. Zápas sa

vyvíjal hlavne v prvom polčase
pre hostí a mali aj šance, ktoré
ale nepremenili. Čepo aj Koncz

predviedli pekné strely, ale ne−
premenili ich. Domáci v prvom
polčase neukázali vôbec nič z
futbalového kumštu, doslova
nemali nič z hry. V druhom pol−
čase sa hra vyrovnala, domáci

ožili a v 58.́ strela z kopačky ka−
pitána domácich z 20−m skonči−
la v sieti hostí − 1:0. Hostia chce−
li vyrovnať, ale žiaľ, s oslabe−
ným mužstvom, keď dvaja hráči
nenastúpili kvôli nemoci, sa im
to nepodarilo. 

− ERIK FÓNOD −  

V. LIGA SKUPINA D: BUZITKA − ČEBOVCE 1:0 (0:0)

Slabí domáci porazili hostí 

Góly: Gluch 3, Žingor 3, Csaba
Csáni; gól za hostí: Balik. Zápas
sa začal v dobrom tempe, keď
mužstvo hostí prekvapilo súpe−
ra a aktívnym pohybom hýrilo
na ihrisku. Mužstvo Príbeliec
malo zo začiatku viac šancí, kto−
ré nakoniec skončili na kopač−
kách domácej obrany. Až v 40.́
prišiel prvý gól, ktorý dal Viktor
Žingor po individuálnej akcii.

Príbelce ďalej hrýzli svojho sú−
pera, hrozili najmä zo svojich
dobrých protiútokov, ale nako−
niec z nich nič nevyužili.
Pomaly sa už išlo do šatní, keď
Miro Gluch v 43.́ po prihrávke
Žingora zvyšuje na 2:0. Po pre−
stávke hráči Olovár vybehli na
súpera s tým, že musia dať gól,
čo sa im aj podarilo po perfekt−
nej prihrávke Csániho na

Glucha, ktorý dáva svoj
druhý gól zápasu − 3:0. Š−
tvrtý  gól padol po krás−

nej akcii, kde Gluch prihráva
Žingorovi a ten skóruje svojim
druhým gólom zápasu na 4:0.
Potom mužstvo Príbeliec dalo
zaslúžený gól Balikom 4:1, ktorý
obstrelil domáceho brankára.
Ďalší gól Olovár padol po pek−
nej prihrávke Csániho a gól
strelil Gluch, ktorý dáva svoj
hetrik − 5:1. Na 6:1 zvyšuje Žin−
gor po peknej  prihrávke a kli−
nec do rakvy dáva svojim hetri−
kom Csáni. Mužstvo hostí si ta−

kýto výsledok nezaslúžilo, lebo
bojovalo až do záverečného
hvizdu rozhodcu. 

− PAVEL KALMÁR − 
Žiaci: V.Krtíš − Príbelce 2:4. Góly:
Erik Turan 2, Peter Oláh a Robert
Federl.          − Ing. DUŠAN TUČEK −  

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY − PRÍBELCE 7:1

V Olovároch padli v derby dva hetriky 

Diváci: 57; najlepší hráči: D − Zuzina, H − Málik; góly: D − Turan,
Drozd, Zuzina 2x; H − Málik.

Skóre zápasu otvoril v 16.́   Turan. V 26.́  zvýšil stav Drozd na 2:0.
P. Turan,  ktorého súper udrel do rebier, čo si rozhodca nevšimol,
bol vylúčený v 40.́  Hostia dali Málikom v 56.́  gól z ofsajdu, čo roz−
hodca nevidel. Zuzina gólom potrestal  vymyslený ofsajd hostí v 60.́
Zuzina krásnym gólom uzavrel skóre v 75.́  − 4:1. 

− ALENA SLÁVIKOVÁ − 

* DAČOV LOM − V. ČALOMIJA 4:1 (2:0)
NA VÍŤAZSTVO STAČILO 10 HRÁČOV

Góly: D − Špaldoň, Režňák, Kuchársky, H − Varga, Barany; ŽK: D −
2, H− 3.

Úvodný tlak domácich bol zúročený gólom Špaldoňa. Ten istý
hráč mal možnosť zvýšiť z pokutového kopu na 2:0, no 11 − tku ne−
premenil. To naštartovalo hostí, ktorí v nasledujúcich 20 min. zá−
pasu priebeh zápasu zvrátili a po góloch Vargu a Baranyiho vy−
hrávali 1:2. Pred koncom I. pol. ešte stihli domáci vyrovnať na 2:2.
II. pol. sa niesol v réžii šancí na obidvoch stranách. Nakoniec z pre−
vahy viac vyťažili domáci, keď v 90.́  gólom Kuchárskeho získali tri
body.                                                                       − IGOR MACHAVA −

* MODRÝ KAMEŇ − NENINCE 3:2 (2:2)
DOMÁCI VYBOJOVALI TRI BODY 

Diváci: 50; gól: Baláž.
Od začiatku sa hral v napätej atmosfére, hostia potrebovali bodo−

vať, preto od začiatku hrali rýchly a "behavý" futbal. Domáci v I. pol.
nevyužili viacero šancí. V II. pol. v 50.́  Baláž trafil brvno, ale v 54.́
už zakončil samostatnú akciu gólom. Hostia mali tiež niekoľko dob−
rých akcií, ktoré však stroskotali na brankárovi domácich. Do kon−
ca zápasu domáci ešte niekoľkokrát zaútočili na bránu, ale trafili
iba tyčku, brvno a tesne vedľa bránky. Hostia bojovali do  posled−
ných síl, no gól nedali. 

Pre nespôsobilý termín sa dohrávalo 18. kolo piatok 30. 5. Hrušov
hostil Nenince. Od začiatku prevzali taktovku domáci, ktorí už v pr−
vých 10.́  mali 4 vyložené gólové šance, ktoré však nepremenili, ale
ukázali, že to v Hrušove nebudú mať ľahké. Prvý gól dali v 29.́  po u−
čebnicovej akcii Kereša a Hojsu,z nich druhý zakončil strelou zo 16−
tky. O 5 min. neskôr domáci opäť udreli po rohovom kope Konca,
kedy hlavičkou zakončil Korpáš a zvýšil na 2:0. To už sa zobudili aj
hostia a po peknej akcii v 37.́ , ktorá ešte nešla do brány v 38.́  využili
zaváhanie domácej obrany, kedy Keťko fauloval v 16−tke a Barányi
premenil pokutový kop. Tento gól hostí naštartoval a tí do konca I.
pol. mali ešte niekoľko pekných akcií − no bez gólu. II. pol. gólovo o−
tvorili Kéreš s Hojsom a v 54.́  upravili skóre na 3:1. Domáci sa u−
kľudnili a hostia museli opäť zabrať, aby urobili niečo s výsledkom.
Podarilo sa im to v 68.́ , kedy Cibula premenil priamy kop z 25 m  a
upravil skóre na konečných 3:2.            − Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

* HRUŠOV − OPATOVSKÁ NOVÁ VES  1:0 (0:0)
ÚSPEŠNÝ VÍKEND HRUŠOVČANOV 

DOHRÁVKA 18. KOLA: 
HRUŠOV − NENINCE 3:2 (2:1)

ĎALŠIE TRI BODY Z DOHRÁVKY

Diváci: 30; Góly: D − Smiknya, H − Lupták, Balík 2x
Zápas začali hostia lepšie, vytvorili si miernu prevahu, viedli ne−

bezpečné útoky a zaslúžene vyhrali.                  − ŠTEFAN DOBOŠ − 
Postreh čitateľky Zuzany: "Fanúšikov hostí mrzí verdikt hlavného
rozhodcu, ktorý udelil žltú kartu nášmu hráčovi v poli. Stalo sa tak
po vtipnej poznámke náhradníka z lavičky,  ktorý na stretnutie ani
nenastúpil: ´Pán rozhodca, dnes nemáme karty? .́ Kedže sa nejed−
nalo o hráča na ihrisku, nevinný strednoplachtinský futbalista si
kartu nezaslúžil."  

* KOSIHY N. IPĽOM − S. PLACHTINCE 1:3 (0:1)
SLABÝ ÚTOK DOMÁCICH PREHRAL ZÁPAS 

Góly: D − Híveš, H − Novák, Jánošík, M. Filip 2x; najlepší: D − J.
Kotian, H − Hromada.

Po vlažnom úvode nasledovali nevyužité šance domácich aj hos−
tí. V rýchlo slede od 12. do 25.́  hostia využili z 3 šancí tri góly. II.
pol. domáci znížili na 1:3, ale hostia ešte zvýšili na1:4. Hostí cha−
rakterizovalo − čo šanca, to gól. Domáci pohoreli na nepremene−
ných šanciach, čo ich aj doteraz charakterizovalo.                              

−  MILAN KOTIAN − 

* KAMENNÉ KOSIHY − ZÁHORCE 1:4 (0:3)
HOSTIA VYHRALI ZBRAŇAMI DOMÁCICH 

Diváci: 80; Góly: D − Lőcsa 2x, Galčík 11 m; H − Kováč 
Hru pokazili fanúšikovia, ktorí sa správali nešportovo − urážali

rozhodcov a súperových hráčov.
− JÁN PAVLÍK − 

* LESENICE − SEČIANKY 3:1 (2:1)
ZASLÚŽENÉ VÍŤAZSTVO DOMÁCICH 

I. TRIEDA OKRES 
1. 6. 2014

V 13.´ po faule Lenkeiho na
Drozda v pokutovom území
nariadil rozhodca pokutový

kop, ktorý Sokol strelil vedľa
brány. V 58.´ Kollárovu strelu
do prázdnej brány vykopol z

čiary Drnaj. Z priameho kopu
v 64.´ trafil Tóth šibenicu brá−
ny Tornale a tým strelil jediný
gól zápasu. Futbalisti
Prameňa ďakujú bývalým
sponzorom  za účasť na stret−
nutí a za morálnu podporu v
tomto stretnutí.     − JÁN HRIŇ− 

V. LIGA SKUPINA D: D. STREHOVÁ − TORNAĽA 1:0 (0:0)

Tóthova šibenica za tri body
Gól: 64.´ Tóth; ŽK: 67.´ Kollár,  − 77.´ Juhász, 82.´ Jacso; rozhod−
ca: Šimko; divákov 250.

III. liga dorast juh−
24.kolo −1. júna

Fiľakovo −  V. Krtíš  0:1
VÍŤAZNÉ ŤAŽENIE

POKRAČUJE
Zostava Baníka VK :Weisz −

Lauko, Fodor, Balla, Petrus, Á−
dam (Hodási), Kušický, Gemer,
Gibala, Lancini, Matikovský.
Gól Baníka:15.´ Lancini.
Hostia nastúpili bez brankár−
skej opory Čepa. No už  v 15.
min.  sme sa  ujali vedenia po
akcii  Ádama a strieľajúceho
Lanciniho . Domáci zahodili
niekoľko vyložených šancí, a
tak sa nám podarilo zvíťaziť aj
na horúcej fiľakovskej pôde.

− P. PETRUS− 



Katarína Sarvašová, 0908 787 713,Katarína Sarvašová, 0908 787 713,
sarvasova.katarina@gmail.com sarvasova.katarina@gmail.com 

Nám. A. H. Škultétyho, vchod nad Ozareou (O2), V. Krtíš  
Ponúkame na predaj: 

l 1−izbový  byt v pôvodnom stave na ul. Ľ. Štúra. 
Cena 10 800 eur

l 1−izbový byt v pôvodnom stave na ul. P.O.Hviezdoslava.
Cena 10 500eur.

l 1−izbový zrekonštruovaný byt na ul. Železničnej.
Cena 14 000eur.

l 3−izbový zrekonštruovaný byt s balkónom na ul. B.
Nemcovej. Cena 20 000eur.

l Rodinný dom v Bátorovej. Cena 16 500eur.
l Moderne zrekonštruovaný rodinný dom v Želovciach.

Cena 83 000eur
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Prihlášku s požadovanými dokladmi prosíme
zaslať na Obecný úrad Balog nad Ipľom, 

Hlavná 75,  991 11  Balog nad Ipľom, v zalepenej
obálke s označením "Riaditeľ MŠ" do 25. 6. 2014.

Bližšie informácie nájdete na: 
www.balognadiplom.sk

Obec Balog nad Ipľom v zastúpení starostom obce  
Ľudovítom Cserim v zmysle § 5 ods. 3 zákonom NR SR

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 
na funkciu 

RIADITEĽA
MATERSKEJ ŠKOLY  

v Balogu nad Ipľom.

Zlaté pásmo: ZUŠ M. Kameň −
Tanec včielky, choreograf:
Emília Vrábelová, TS Cvičky V.
Krtíš, choreografia Nice
France, choreograf: Elena
Horváthová, ZUŠ M. Kameň,
choreografia R.D.T.H, choreo−
graf: Karol Cibrín

Strieborné pásmo: TS Cvičky
V. Krtíš −  Dancing Lulu, cho−
reograf: Elena Horváthová, TS
Cvičky V. Krtíš, choreografia
Kids rock, choreograf: Elena
Horváthová, ZUŠ M. Kameň,
choreografia Sprejeri frajeri,
choreograf: Emília Vrábelová
ZUŠ M.  Kameň pob. VK, cho−
reografia Pokušenie, choreo−
graf: Lýdia Takáčová, TS

Cvičky V. Krtíš, choreografia
Strach, choreograf: Elena
Horváthová, ZUŠ M. Kameň
pob. V. Krtíš, choreografia Avte
kelel (Poď tancovať), choreo−
graf: Lýdia Takáčová, ZUŠ M.
Kameň,  choreografia On the
nature of daylight, choreograf:
Karol Cibrín. Bronzové pásmo:
ZUŠ M. Kameň, choreografia
Habanera, choreograf: Emília
Vrábelová, TS TEENS ZŠ s MŠ
Bušince, choreografia The rain−
bow, choreograf: Mgr. Xénia
Zólyomiová, ZUŠ M. Kameň
pob.V. Krtíš, choreografia Little
cowboys, choreograf: Lýdia
Takáčová.                             

−red−

Tanečníci zažiarili v Žiari
Na krajskej súťažnej prehliadke tanečných súborov moderného a

módneho tanca Banskobystrického kraja "Deň tanca" v Žiari nad
Hronom, zožali viacero úspechov aj naši zástupcovia. Prehliadka
bola 15. 5. a žiaci zo ZUŠ M. Kameň, ZUŠ V. Krtíš i zo ZŠ s MŠ z
Bušiniec ukázali divákom, súťažiacim i odbornej porote, že aj v na−
šom regióne rastú kvalitní tanečníci, ktorých vedú kvalitní peda−
gógovia a choreografi. Výsledky našich zástupcov:

Tanečný súbor Cvičky zo ZUŠ V. Krtíš kde ho vedie Elena
Horváthová získal na súťaži viacero ocenení. V zlatom pásme
skončila aj choreografia Nice France 

S+K realitná kancelária
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